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Černošický ples
Kdy: sobota 7. 11. od 19.30
Kde: Club Kino
Milí přátelé, dovolujeme si vás pozvat na tradiční Černošický ples. K tanci a poslechu
hraje skupina Gambit. Rezervace vstupenek
á 225 korun je možná na e-mailu: jan.fara@
seznam.cz nebo tel. čísle 602 221 014.
Výtěžek z večera bude použit pro dobročinné účely v Černošicích. Těšíme se na
společné setkání.
-- Na letošních trzích se pokusíme o černošický rekord v počtu čertíků a andílků na jednom místě. --

J.&J. Farovi

Tradiční Mikulášské trhy

Kdy: sobota 5. 12. od 10.00 do 18.00
Kde: náměstí Centra Vráž
Zveme Vás již pošesté na tradiční Mikulášské
trhy na náměstí Centra Vráž, tentokrát v duchu
oslav 900 let Černošic. Přijďte si vychutnat příjemnou předvánoční atmosféru zpestřenou bohatým programem pro všechny generace.
Na venkovním pódiu zazpívají děti z pěveckého sboru Mifun, vystoupí dudáci Albert a Bára,
zahraje dětská lidová kapela Notičky, uvidíte taneční vystoupení zumby pod vedením Venduly
Kořínkové, a bude se kouzlit s kouzelníkem pa-

nem Kravatou. V městském sále uvidíte loutkovou pohádku divadla LokVar, a také se můžete
těšit na divadelní představení černošických dětí.
Děti si také budou moci upéct cukroví nebo vánočku, podívat se na tradiční kolovrátek, anebo
se zapojit do výtvarné dílny Radky Charapové.
A samozřejmě nebude chybět ani betlém se živými zvířaty.
Mezi stánky obchodníků a řemeslníků s tradičním vánočním zbožím - adventními věnci,
keramikou, svíčkami a vánočními ozdobami najdete i nabídku rozličných dobrot a voňavých
nápojů pro zahřátí.
Dokážeme udělat rekord v počtu čertíků
a andílků?
V 16 hodin přijde obří Mikuláš, anděl a čert
a rozsvítí 900 žároviček na vánočním stromě.
Zveme všechny malé i velké anděly, čerty
a Mikuláše: přijďte i vy k vánočnímu stromu,
čeká na vás malá odměna! (Postačí i malé rohy,
hvězdičky, nebo jiné drobnosti.) Přijďte všichni!
Pokusíme se o černošický rekord v počtu čertíků a andílků na jednom místě.
Těšíme se na Vás.
Za organizátory Mikulášských trhů
Kristýna Pánková

-- Bez stánků by trh nebyl trhem. --

Program Mikulášských trhů najdete
na straně 22.

Černošice
v proměnách času
Výstava k 900 letům od první
zmínky o Černošicích
Kdy: úterý 17. 11. - neděle 22. 11.
Kde: centrum MaNa, Komenského ul.
(proti kostelu Nanebevzetí P. Marie)
Černošická společnost letopisecká srdečně zve na výstavu o našem městě v jeho nejrůznějších podobách a proměnách v běhu
času. Nad obrazy, fotografiemi, archivními
materiály i publikacemi můžeme zavzpomínat a užasnout, jakými proměnami Černošice a jejich části dosud prošly. Na výstavě
potkáte členy ČeSpoLetu a můžete s nimi
sdílet své vzpomínky a zážitky.
Vernisáž proběhne 17. listopadu od 17
hodin, dále otevřeno od středy do pátku
vždy od 10 do15 hodin, a v sobotu a neděli
od 11 do 18 hodin.
Za ČeSpoLet Simona Kysilková Šnajperková
www.facebook.com/letopiscicernosice
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Jednou větou...
• Přezkum hospodaření města ze strany krajských auditorů skončil opět tím nejlepším možným výsledkem – bez výhrad.
• Zastupitelstvo schválilo prodej pozemku
a budovy současného úřadu příbramské společnosti Rosanti s.r.o. za celkovou částku
13,22 milionu Kč.
• Dodavatel dětského hřiště pod školou je
v insolvenci, a tak jsme vzdali neúspěšné pokusy o reklamaci a opravu dlouho porouchané
lanovky jsme za necelých 20 tisíc Kč zaplatili
u jiné firmy ze svého.
• Na městský pozemek pod budovou ČEZu
u mokropeského nádraží přišly dvě nabídky –
za 8 a za 8,1 mil. Kč. Vedle toho se budoucí kupec musí domluvit na ceně budovy s ČEZem,
který za ni požaduje nejméně 5,4 milionu.
• 11 starostů obcí v údolí Berounky mezi Prahou a Berounem zaslalo Ministru dopravy, Ministru životního prostředí a řediteli Ředitelství
vodních cest společné stanovisko, kterým vyjadřují kategorický nesouhlas s možností splavnění Berounky, kterou stát oživil v roce 2012
zpracováním technické studie (vše je ke stažení na webu města v sekci Projekty, Strategické
záměry).
• Prověřujeme možnost zavedení elektronických faktur za vodné a stočné.
• Proběhlo slavnostní otevření rekonstruované

a výrazně rozšířené čistírny odpadních vod. Na
stavbu jsme získali dotaci 27 milionů korun,
10 milionů muselo město uhradit z vlastního
rozpočtu.
• Cedule „Víme o tom“ vyburcovala zástupce
Alberta k aktivnějšímu hledání esteticky kvalitnějšího řešení prostranství před jejich černošickou prodejnou, včetně přesunu přístřešku
na vozíky.
• Městská auta budou příštích pět let pojištěna
u České pojišťovny, která nabídla na celý vozový park skoro o pětinu výhodnější cenu, než
jsme platili doposud, přestože nám mezitím aut
ještě přibylo. Na pojištění majetku se cena snížila ve výběrovém řízení jen o zlomek, vítězem
je pojišťovna Uniqa.
• Na webu byl umístěn výčet pozemků, které
mají být dotčené trvalým záborem kvůli přeložce
silnic u černošického nádraží. Vedení města se
nyní chce sejít se všemi jejich vlastníky, budouli mít zájem. SŽDC jsme dali jasně najevo, že
město sice podporuje přeložku jako takovou,
ale bude na straně svých občanů z hlediska
prosazování konkrétních řešení (technických
i majetkoprávních). Cílem schůzky by mělo být
domluvit se na podmínkách a požadavcích, které budeme vůči SŽDC prosazovat.
• Naši dobrovolní hasiči do svého týmu zvou
další členy – zájemci mohou získat více informací přímo od velitele jednotky Tomáše Havlíka (tel.
725 026 627) a na www.sdhmokropsy.cz.

• Od 1. ledna 2015 dojde k úpravě platů na
městském úřadě tak, aby žádný vysokoškolsky
vzdělaný zaměstnanec po zkušební době neměl plat nižší než 20 tisíc Kč.
• Prosíme případné zájemce o provozování
občerstvení ve sportovní hale, aby se spojili
se starostou nebo místostarostou. V současné
době vymýšlíme, jak věci do budoucna nejlépe
nastavit.
• Zastupitelstvo schválilo plánovací smlouvu
s developerem lokality Na Vysoké na okraji Vráže, která byla na stavební parcely pro rodinné
domy změněná územním plánem v roce 2006;
kromě běžné infrastruktury (ulice, osvětlení
atd.) tam má investor za povinnost vybudovat
veřejně přístupné sportoviště; budou na něm
dvě hřiště (vč. pískového na plážový volejbal),
dětské herní prvky, travnatá plocha a dvoupodlažní objekt s klubovnou a
bytem správce.
Filip Kořínek
starosta

Příští veřejné zasedání
zastupitelstva se koná ve středu
9. 12. 2015 v 19 hodin
v Club Kině.

Společné stanovisko starostů obcí regionů Dolní Berounka
k záměru splavnění Berounky z Prahy do Berouna pro I. třídu
My, níže podepsaní starostové obcí a měst v údolí řeky Berounky mezi Prahou
a Berounem, jsme přijali toto společné stanovisko.
Podle zákona č. 114/1995 Sb. o vnitrostátní
plavbě je řeka Berounka zařazena mezi dopravně významné využitelné vodní cesty. Podle
vyhlášky Ministerstva dopravy č. 222/1995 je
úsek zařazen mezi vodní cesty I. třídy místního
významu (pro rekreační plavbu). V roce 2012
Ředitelství vodních cest ČR nechalo zpracovat
„Generel splavnění řeky Berounky z Prahy do
Berouna pro I. třídu“.
Závěry generelu ukazují na velmi negativní vliv
případné realizace záměru na naši oblast. Za
zvláště alarmující považujeme možný dopad na
životní prostředí a přírodu: „Splavnění řeky Berounky od zdrže jezu Mokropsy do zdrže jezu
Hýskov se jeví jako velmi komplikované zejména z pohledu možných dopadů na životní prostředí. V zájmovém území se nachází celá řada
chráněných území a v rámci splavnění řeky
Berounky by bylo nezbytné v těchto lokalitách
provést úpravy, které by svým rozsahem mohly
mít značný vliv na tato chráněná území. Dalším
poměrně zásadním problémem je zásah plavební dráhy do zastavěného území v okolí jezu
Karlštejn a jezu Beroun.“
Realizace záměru by podle generelu vyžadovala řadu stavebních úprav s dopadem na život
obyvatel:
- V Radotíně a Srbsku by měly vzniknout nové

jezy, v Karlštejně by se měl jez o 1,5 metru
navýšit, někde by bylo nutné navýšení břehů
(Karlštejn, Srbsko), s rizikem řady negativních
jevů (např. zamokření pozemků vlivem zdvižení
hladiny, ohrožení živočichů apod.).
-M
 ezi Černošicemi a MČ Praha – Lipence by
měl vzniknout umělý plavební kanál s plavební
komorou (zdymadlem). Plavební komora délky
cca 45 metrů a šířky 6-7 metrů by měla vzniknout u všech jezů (s dopadem na místa hojně
využívaná obyvateli našich obcí k rekreaci).
Starostové obcí zastoupených ve svazku
s ohledem na výše uvedené přijali společné
stanovisko:
- Nesouhlasíme se záměrem splavnění řeky
Berounky v úseku Praha – Beroun, jelikož potřebné stavební a technické úpravy i provozní
dopady by nenávratným způsobem zasáhly do
cenného přírodního charakteru celé oblasti
a negativně ovlivnily životní podmínky místních
obyvatel; v realizaci záměru nespatřujeme pozitivní přínos.
- Žádáme Ministerstvo dopravy o zastavení přípravných prací na projektu splavnění Berounka
a o projednání legislativních změn, které by do
budoucna realizaci záměru vyloučily.
Filip Kořínek, starosta města Černošice
Tomáš Smrčka, starosta města Řevnice

Zdeněk Seidler, starosta obce Všenory
Markéta Simanová, starostka obce Zadní Třebaň
Marie Sommerová, starostka obce Karlík
Vnislav Konvalinka, starosta obce Hlásná Třebaň
Barbora Tesařová, starostka obce Lety
Petr Rampas, starosta městysu Karlštejn
Martin Hrdlička, starosta obce Tetín
Svatava Biskupová, starostka obce Srbsko

Pozn. Město Dobřichovice se ke společnému
stanovisku nepřipojilo.
Stanovisko bylo odesláno Ministru dopravy, ministru životního prostředí a Ředitelství vodních
cest. Odpověď zatím není žádná.

TOHLE SI BUDETE

PAMATOVAT!
Zapamatujte si číslo naší

Městské policie

606 707 156
Všechna stávající čísla
platí i nadále.
Uložte si je do telefonu pro případ potřeby:

606 707 156,
724 060 620 (1. hlídka),
605 255 450 (2. hlídka).
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Informace o probíhajícím konkurzu na ředitele/ředitelku školy
Rada města vyhlásila dne 20. 7. 2015 konkurzní řízení na místo ředitele/ředitelky
základní školy v Černošicích. Termín pro odevzdání přihlášek byl 7. října.
K tomuto datu bylo také doručeno celkem 9
přihlášek. Konkurz jsme široce inzerovali –
v tištěných médiích včetně Učitelských novin,
na pracovním portálu jobs.cz a emaily přímo
rozesílanými pedagogům pracujícím na školách
v Praze a okolí.
Rada města jmenovala v souladu se zákonem
sedmičlennou konkurzní komisi, ve které je jeden zástupce České školní inspekce (P. Jiroš),
jeden zástupce krajského úřadu (D. Sýkorová),
jeden zástupce obdobného školního zařízení
(M. Ševčík, ZŠ Londýnská), jeden zástupce
školy (M. Vodička), jeden zástupce školské rady
(M. Dvořáková) a dva zástupci zřizovatele (L.
Kalousková, Andrea Červenková). Přizvanými

odborníky (bez hlasovacího práva) jsou P. Hopfinger, M. Kozel a A. Laláková.
Konkurzní komise se poprvé sešla 15. října
a otevřela došlé obálky. Osm kandidátů splňujících potřebné náležitosti komise pozve na
osobní pohovor dne 4. listopadu 2015. Všichni
členové komise podepisují závazek mlčenlivosti,
jména kandidátů nejsou veřejně známá.
Výsledek z konkurzní komise bude mít dle zákona doporučující charakter, finální rozhodnutí
učiní rada města.
Komise zvažovala možnost podrobit kandidáty znalostnímu či kompetenčnímu testu. Členové komise shodně doporučili, aby kompetenční
test absolvovali kandidáti na předních místech

POZVÁNKA - Veřejná prezentace výsledků
průzkumu spokojenosti obyvatel Černošic
Kdy: čtvrtek 26. 11. v 18.00
Kde: Club Kino
V průběhu měsíce října a na začátku listopadu proběhl mezi 400 obyvateli Černošic pilotní průzkum projektu „E-naroz.cz - podpora
e-participace na místní úrovni“. Jeho cílem
bylo získat zpětnou vazbu k několika základním aspektům života v našem městě, jako je
spokojenost s bydlením, s možnostmi trávení
volného času, s rozvojem města apod.
Celý průzkum připravila ve spolupráci s vedením města nezisková organizace Schola
Empirica. Odpovědi na krátký dotazník sbírali
jak v terénu - osobním oslovováním na náhodných místech po celém městě, tak elektronicky. Online dotazník bylo možné vyplnit do
10. 11. na webové stránce http://cernosice.
enazor.cz/. Výsledky tohoto průzkumu bu-

předtím, než předstoupí před radu města - nejlepší kandidáti zřejmě budou pozváni na schůzi
rady k osobnímu pohovoru.
Průběh konkurzu i jednání rady má svůj harmonogram, proto rozhodnutí padne zhruba ve
třetím či čtvrtém listopadovém týdnu, poté bude
okamžitě zveřejněno. Nástup nového ředitele/
ředitelky se předpokládá od 1. 2. 2016.
Prosíme černošickou veřejnost o trpělivost,
než bude výběrové řízení dokončeno. Všichni
zúčastnění k věci přistupují s maximální odpovědností. Věříme proto, že se pro naši školu
podaří najít kvalitního ředitele nebo ředitelku
s profesní kompetencí. Učitelé, rodiče i široká
veřejnost pak budou mít dostatek prostoru seznámit se s ním/ní i s představou, se kterou do
vedení naší školy bude nastupovat.
Lenka Kalousková, členka rady města
lenka.kalouskova@mestocernosice.cz
FOTO: MěÚ Černošice

dou nyní představeny na veřejné prezentaci
s možností následné diskuze na téma rozvoje
města ve čtvrtek 26. 11. 2015 od 18 hodin
v Club Kině v Černošicích.
Všichni jste srdečně zváni!
Za organizační tým
Kristýna Jirsová
Výzkum realizuje Schola Empirica, z.s. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska
a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz
a www.eeagrants.cz.

FOTO: Petr Kubín

-- V říjnu probíhal v ulicích města průzkum
spokojenosti. --
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Sbírka na sportovní halu

FOTO: Petr Kubín

Ve sbírce na sportovní halu, jejíž cílová částka je 10 milionů, bylo k 15. říjnu
celkem shromážděno:

9.369.076 Kč
což je součet dosavadního výnosu veřejné sbírky na transparentním účtu
182-0388063349/0800 a všech darů, sponzorských příspěvků a programu
adopce sedaček na základě darovacích smluv, které směřují na investiční účet.
Do cílové částky nám zbývá ještě získat

630.924 Kč.

Více na www.procernosice.cz a www.mestocernosice.cz
(včetně odkazu na transparentní účty).

Děkujeme všem dárcům a podporovatelům sportovní haly.

„Společně to dáme!“
Do sbírky přispěli:
částkou 2 021 000 Kč vč. DPH: p.k.Solvent s.r.o. (Martin Moravec);
částkou 1 080 000 Kč: Libor Malý;
částkou 907 500 Kč vč. DPH: PRO.MED.CS Praha, a.s. (Ivan Daněk);
částkou 220 000 Kč: Daniela a Jiří Pavlíčkovi;
částkou 200 000 Kč: J an Fara, Erilens s.r.o. (Pavel Tichý), Dagmar
a Radek Jalůvkovi, Zdeněk Otava;
částkou 150 000 Kč: M
 arek Sláčík, Stavitelství Řehoř s.r.o. (Petr Řehoř),
AQUACONSULT, spol. s.r.o. (Zdeněk Vlček) - přípojky VaK do ceny 150 tis. Kč bez DPH;
částkou 100 000 Kč: D
 aniel Broda, Miroslav Huňáček, Zuzana a Daniel
Zejdovi, Alžběta a Tomáš Kratochvílovi, Vendula a
Filip Kořínkovi, BRUDRA s.r.o. (Pavel Růžička), Klára
Nováková, Kateřina a Robert Nešpůrkovi, Josef Hlavička, Tomáš Sokol, Jan Strakoš, Benefit Management s.r.o. (121 tis. vč. DPH), Radim Jasek, Barbara
a Jan Žákovi, Štěpán Pírko, Pavel Švestka;
částkou 90 000 Kč: Michal Hon;
částkou 80 000 Kč: Vladimír Hranička;
částkou 75 000 Kč: Alexandr Pavlov, Věra Čáslavská;
částkou 70 000 Kč: Martina a Jan Göttelovi;
částkou 58 800 Kč: Petr a Romana Wolfovi;
částkou 50 000 Kč: Jestico + Whiles (Sean J. Clifton), Olga Humlová, David Hendrych, Alice a Tomáš Uzlovi, Vlaďka a Tomáš
Hlaváčkovi, Jiří Stržínek, Jan Neuman, Marcel Hujo,
Milan Pavlík;
částkou 30 000 Kč: Peter Palečka, Zdeněk Kavka;
částkou 25 000 Kč: Jiří Holubec, Milan a Simona Nováčkovi, Kateřina
a Daniel Matulovi, Vladimír Frank, Jurij Zíma, Lenka
a Karel Kacálkovi, Magda a Petr Košťákovi, Petr Coka,
Rudolf Štika, Karel Müller, Luboš Bórik, EKOTECHNIKA spol. s r.o. (A. a K. Mrázovi), Libuše Müllerová,
Angelisovi, PragMed s.r.o. (Karel Bláha);
částkou 20 000 Kč: Vlastiml Ráb, Karel Znamenáček, Jiří Poňka, Laura
Hlavsová;
částkou 16 951 Kč: Skauti;
částkou 10 000 Kč: P
 etr Sýkora, Martina a Ivan Melounovi, Gabriela Linhartová, Bohatovi - Luna, Václava a Miroslav Jersákovi,
Radovan Maťha, Viktor Zborník, Tomáš Berger;

-- Sportovní hala má již „jasné obrysy“. --

částkou 7 000 Kč: Martin a Linda Paříkovi;
částkou 6 000 Kč: Vladimír Knop;
částkou 5 000 Kč: Brožovi, Magdalena Vančáková, M., M., J. a V. Stádníkovi, Sládkovi, Sládkovi, Alexandr Pařík, Pavel Hokr,
Michal Suchý; Josef a Vladislava Krausovi, Ing. Hubert
Poul, Vlasta a Josef Pitrovi;
částkou 4 677 Kč: Petr Pánek;
částkou 4 300 Kč: S
 AMSON KOSHER FOOD CORPORATION LTD.,s.r.o.;
částkou 4 000 Kč: Pavel Fojtík;
částkou 3 220 Kč: Divadlo Akorát Praha;
částkou 3 000 Kč: Ilona a Jan Arnoldovi, Jana a Pavel Cejnarovi;
částkou 2 500 Kč: Budíkovi;
částkou 2 000 Kč: Markéta Finnová, Eva Gryczová, Radko Pöschl, A. a P.
Zmatlíkovi, Michaela Šteigerová, Jiří a Lenka Kalouskovi, Petra Fiurášková, Ludmila Straková, Radka
Charousová;
částkou 1 864 Kč: DOS Doubkova obchodní společnost s r.o.;
částkou 1 500 Kč: Dana Pánková;
částkou 1 111 Kč: Lucie a Petr Křenkovi, Jan Vobořil;
částkou 1 000 Kč: Dana Šabatová, Jaromír Příhoda, Aleš Pajgrt, Gisa s.r.o.
(I. Korčák), Zimmermannovi, Pavel Blaženín, Jaroslav
Rozmajzl, Helena Malířová;
částkou 500 Kč: Jan Lachnitt, Samuel Hron, Martin Šlechta.
Sbírky z akcí: Tříkrálová sbírka 2014 (bří Ebenové) 37 000 Kč, Černošický
ples 22 222 Kč, Prodej kalendářů 2015 21 000 Kč, dobr. vstupné divadlo
5.E - 1 755 Kč, sbírka na vybavení haly na Radiofestu 14 159 Kč.
Dále přispěli: Radek a Martina Musilovi, Robert Zugar, Vladimír Vaněk
a další nejmenovaní dárci.
Projekt sportovní haly podpořila řada dalších osob a firem také nepeněžní
formou, vč. bezplatného poskytnutí služeb. Všem velice děkujeme za podporu dobré věci pro naše město.
Pokud můžete i Vy přispět, prosím podívejte se na www.procernosice.cz nebo kontaktujte hala@mestocernosice.cz.
Pozn.: zvýrazněná jména = nové příspěvky

Humanitární sbírka Diakonie Broumov
Kdy: p
 átek 27. 11. od 15.00 do 18.00
sobota 28. 11. od 8.00 do 14.00
Kde: Dům s pečovatelskou službou na Vráži
Již tradičně proběhne v Černošicích humanitární sbírka pro občanské sdružení Diakonie
Broumov. Jde o neziskovou organizaci, která
poskytuje sociální služby pro občany z okraje
společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.
Co můžete přinést:
-	letní a zimní oblečení (dámské, pánské,
dětské)

-	lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
-	látky (minimálně 1 m2, prosíme, nedávejte
nám odřezky a zbytky látek)
-	domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené
- vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
-	obuv – veškerou nepoškozenou (a spárovanou – prosíme svázat tkaničkami či
gumičkou)
- hračky – nepoškozené a kompletní
- peří, péřové přikrývky a polštáře
-	NOVĚ také menší funkční elektrospotřebiče
(např. rychlovarná konvice)

Věci, které vzít nemůžeme:
-	ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
-	nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se
transportem znehodnotí
-	znečištěný a vlhký textil
Všechny věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se transportem
nepoškodily.
Více informací o Diakonii Broumov najdete na
www.diakoniebroumov.org.
Milena Paříková
členka Rady města Černošice
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Jaká bude doprava po rekonstrukci železnice?
Již několik měsíců je na webových stránkách města k dispozici studie vypracovaná odborníky z Fakulty dopravní ČVUT nazvaná Posouzení vlivu
stavby „Optimalizace trati Černošice - Beroun“ na silniční dopravu v Černošicích. Přestože tato studie nemohla postihnout všechny podrobnosti možného dopadu rekonstrukce trati na silniční dopravu, stojí určitě za
přečtení.
Zajímavé jsou především údaje o počtu vozidel na jednotlivých místech
ve městě a směry, kterými tato vozidla jezdí. V rámci přípravy studie byl ve
všední den proveden dopravní průzkum, při kterém byly na klíčových místech v Černošicích (vjezdy do města) a v Dobřichovicích (kruhový objezd
v centru, výjezdy směr Černošice a Všenory) zaznamenávány počty projíždějících vozidel a jejich SPZ pro identifikaci vozidel na dalších místech
měření. Dále byly v Černošicích na místech křížení komunikací s železniční
tratí zaznamenávány počty projíždějících vozidel.
Nelze rekapitulovat celou studii. Určitě však stojí za to upozornit alespoň
na podstatné výsledky z provedeného dopravního průzkumu a studie.
Počty vozidel přejíždějících přes železniční
trať (součet obou směrů)
křížení
počet vozidel
přejezd Radotínská
10505
přejezd Kazínská
510
přejezd Říční
889
přejezd Dr. Janského
1452
nadjezd Slunečná
897
součet přejezdů Říční a Dr. Jan2341
ského

Počty a směry vozidel na vjezdu do Černošic a výjezdu z Černošic
(součet obou směrů)
Na vjezdu do Černošic od Radotína projelo za den 9334 vozidel,
tedy o 1171 méně, než projelo přes přejezd Radotínská. Z tohoto počtu
tvořil tranzit z/do Dobřichovic celkem 2377 vozidel (cca 25 %) a tranzit
z/do Solopisk 494 vozidel (cca 5 %), zbylých 6463 vozidel (cca 70 %) jelo
z/do Černošic.

Z městské
policie
• Napadení dvou žen
Dne 6. 10. 2015 v odpoledních hodinách
byla hlídka Městské policie Černošice požádána o součinnost Policií ČR ve věci napadení osob v jedné z nemovitostí v Mokropsech.
Hlídka při příjezdu na místo zjistila, že došlo
k napadení dvou žen. Agresor se již na místě
události nenacházel a z místa utekl. Celá věc
byla předána Policii ČR Řevnice k provedení
úkonů trestního řízení a hlídka strážníků z místa odjela. Asi po 45 minutách si strážníci všimli
muže, odpovídajícího popisu agresora, který
čekal na vlak na místní vlakové zastávce. Následnou kontrolou osoby byl agresor ztotožněn a předveden na služebnu Policie ČR.
• Zloději stále častěji vyráží do prodejen
mimo Prahu
Dne 6. 10. 2015 v ranních hodinách přijala
městská policie oznámení o zloději, který utekl s odcizeným lupem z prodejny Albert v Černošicích. Následným pátráním v přilehlých
ulicích byl dle popisu, který poskytla obsluha
prodejny, zjištěn na nádraží v Černošicích
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Na vjezdu do Černošic od Vonoklas („panelka“) projelo za den 219
vozidel.
Na vjezdu do Černošic od Dobřichovic projelo za den 5274 vozidel.
Z tohoto počtu pak výše zmíněných 2377 vozidel (cca 45 %) činí tranzit
z/do Radotína a 2897 vozidel (cca 55 %) začíná či končí jízdu v Černošicích nebo má v Černošicích delší zastávku (nejde již o tranzit).
Kruhovým objezdem v Dobřichovicích projelo za den 9972 vozidel.
Z tohoto počtu přijelo z/do výjezdu z Dobřichovic směr Černošice celkem 2386 vozidel (cca 24 %) a z/do výjezdu z Dobřichovic směr Všenory
celkem 2283 vozidel (cca 23 %). (Jen část z těchto vozidel směřuje přes
Všenory až do Prahy a teoreticky by mohla zvolit cestu přes Černošice.)
Z vozidel, která projela kruhový objezd v Dobřichovicích, projelo na vjezdu
do Černošic od Radotína celkem 1520 vozidel (cca 16 % z počtu vozidel
na vjezdu do Černošic od Radotína).
Studie se zabývá možnými dopady různých variant rekonstrukce trati
v oblasti černošické i mokropeské zastávky. Autoři například konstatují,
že při plánovaném navýšení počtu vlaků po rekonstrukci trati by v případě
zachování přejezdu (úrovňového křížení) v ulici Radotínská došlo k výraznému nárůstu kongescí, kdy by kolony stojících vozidel ovlivňovaly i provoz
v přilehlých křižovatkách a návazných komunikacích.
Studie neposkytla daty podpořený odborný závěr, o kolik by se mohl zvýšit počet projíždějících vozidel ve směru od Dobřichovic v případě zrušení
přejezdu Radotínská a jeho nahrazení přeložkou s mimoúrovňovým křížením.
K takovému odbornému závěru by bylo zapotřebí připravit výrazně podrobnější a nákladnější studii. Dle odborného odhadu zpracovatelů zpracované
studie by se mohl zvýšit počet tranzitujících vozidel o cca 1000 vozidel denně - počet aut na výjezdu z Černošic na Radotín by se tedy za jinak stejných
podmínek zvýšil cca o 10 %. V důsledku navýšení dopravy by došlo ke zvýšení hlukových a emisních zátěží, především v té části průtahu městem, kde
vozidla překonávají výškový rozdíl. Naopak v centru Černošic může dojít ke
snížení hlukové i emisní zátěže, protože již nebude docházet k tvorbě kolon
a tedy opakovanému zastavování, čekání a rozjíždění vozidel.
Celá studie je k dispozici na webových stránkách města v sekci projekty
a dotace / strategické záměry / rekonstrukce železnice.

25letý muž, který měl u sebe zavazadlo napěchované potravinami a chystal se odjet do
Prahy, kde má trvalé bydliště. Muž byl strážníky zajištěn a pro podezření z trestného činu
krádeže předán Policii ČR k dalšímu opatření.
Nájezdy zlodějů do prodejen mimo Prahu jsou
stále častější a od počátku roku jich městská
policie eviduje již několik desítek.
• Napadení mačetou
Dne 3. 10. 2015 v podvečerních hodinách
bylo hlídce MP Černošice oznámeno napadení
ženy v chatové osadě Na Vírku v Černošicích.
Hlídka strážníků vyjela na místo, kde zjistila,
že napadená žena je zraněná na hlavě. Jedna z osadnic jí v té chvíli již poskytovala první
pomoc. Dále zde byl zjištěn podnapilý muž,
který cosi vykřikoval a agresivně gestikuloval.
Hlídka muže zklidnila a zjistila jeho totožnost.
Bylo zjištěno, že zde došlo pravděpodobně
k hádce a následnému fyzickému napadení
ženy ze strany muže a to mačetou. Žena byla
převezena záchrannou službou Trans-Hospital
Řevnice k lékařskému ošetření. Následně se
na místo dostavila Policie ČR, která si celou
věc převzala k prošetření.
Gregor Dušička
Městská policie Černošice

Šimon Hradilek, člen rady města

Důležitá
telefonní čísla
Tísňové linky
112 Tísňová volání - centrální číslo
158 Policie
155 Záchranná služba
150 Hasiči - centrální číslo
156 Městská policie - centrální číslo MP
606 707 156 Městská policie Černošice
724 060 620 Městská policie Černošice
251 640 150	Sbor dobrovolných hasičů
Mokropsy
Technické a havarijní služby
840 850 860 Poruchy dodávky elektřiny
(ČEZ Distribuce)
602 324 785 	Poruchy vodovody a kanalizace (Aquaconsult)
1239		
Poruchy plyn (RWE)
800 101 109	Poruchy veřejného osvětlení
(Eltodo)
724 126 770 zprávy o závadách a nedostatcích ve městě (také na mail: problem@
mestocernosice.cz)

z radnice

Kam s pejskem na procházku?

děti a starší lidé není zrovna rozumné mít svého čtyřnožce na volno. Tohle by
mělo být vlastní všem pejskařům bez ohledu na případnou vyhlášku města.

V letních měsících zaznamenala Městské policie Černošice několik stížností od občanů na volné pobíhání psů na území města Černošice. Zároveň
policisté přijali v několika případech i oznámení o napadení psem. Na základě těchto stížností strážníci pejskaře upozorňovali na povinnost vodit psy
na vodítku a dodržovat tak platnou vyhlášku města Černošice č. 1/2015
o ochraně veřejného pořádku.
Vedení města proto požádalo městkou policii o zmapování míst, kde platí
zákaz volného pobíhání a kde by bylo možné nechat psy volně pobíhat. Jelikož si všichni uvědomujeme, že zvířata jsou součástí našeho života a pro ty,
kteří je chovají i nepostradatelnou součástí, není nám lhostejné, jak se tito
tvorové cítí. V dnešní moderní době odborníci v případě zvířat mluví o tzv.
Welfare zvířat. Jedná se o pět zásad spokojeného zvířete:
1.	osvobození od žízně, hladu a podvýživy – zajištění přístupu k vodě
a krmivu;
2.	osvobození od nepohodlí – zajištění vhodného prostředí;
3.	osvobození od bolesti, zranění a nemoci – prevencí či rychlou diagnostikou a léčením;
4.	svoboda vykazovat prvky normálního chování – dostatek prostoru a společenství ostatních zvířat;
5.	osvobození od strachu a úzkosti – zajištění podmínek bez psychického
strádání.
Tyto zásady jsou důležité pro spokojený život zvířat, jejich pohody, komfortu, zdraví a psychické vyrovnanosti.
A tady se dostáváme zpátky k problému volného pobíhání psů v našem
městě. Pes potřebuje prostor na proběhnutí, a to vzhledem ke svému přirozenému chování. Je potřeba mu takový prostor poskytnout? Jsem přesvědčen, že ano. To ale neznamená, že by zde měli psi pobíhat, jak se jim zlíbí,
ale měli by být pod dozorem. Dokonce, i když víte, že váš pes je ovladatelný
a na přivolání přiběhne, tam, kde se pohybuje více lidí, maminky s kočárky,

Co se rozumí volným pobíháním psů?
Volným pobíháním psů je pohyb psa bez vodítka na veřejném prostranství,
a to pod kontrolou nebo dohledem fyzické osoby či chovatele. Volný pohyb
psů na veřejném prostranství bez jakéhokoliv dohledu chovatele, vlastníka
či držitele je považován za pohyb opuštěného nebo toulavého zvířete nebo
za pohyb zvířete, jehož chovatel porušil povinnost zabezpečit chované zvíře
proti úniku. V případě volného pobíhání psů není dotčena odpovědnost majitele psa, případně jeho průvodce, za škodu na zdraví nebo majetku psem
způsobenou.
Jako vhodná lokalita na volné pobíhání psů se jeví travnatý prostor před
osadou na Vírku, nebo louky v osadě Lavičky. Ve vyhlášce tato místa nejsou
uvedená jako veřejná prostranství, kde je volné pobíhání zakázáno.
Ať už se tedy jedná o tzv. pejskaře nebo osoby, kterým pes nějakým způsobem vadí, měli bychom se navzájem respektovat a chovat se k sobě ohleduplně, rozumně a bez zbytečných negativních emocí.

Názory zastupitelů
Auta stojí, vlaky jedou
Znáte to, zrovna ráno pospícháte do práce, zvolili jste cestu autem a padnou šraňky. Nemáte
z toho zrovna radost, ale možná vás potěší, že
město avizuje tento neduh vyřešit při optimalizaci železniční tratě přeložkou krajské silnice
II/115 vedenou podél trati pod kostelem. Je to
skutečně řešení?
Pokud dnes jedete do Prahy v ranní špičce
např. v 7:20 a spadnou závory, nastává nekonečné čekání (1,5 – 3 minuty). Není však náhodou,
že auto, které ještě před vámi stačilo pod šraňkami podjet, dohoníte stejně na červené v Radotíně. Na Strakonické se pak u Chuchle dostáváte
do zácpy (šraňky, nešraňky) v cca 7:40. Rychlostní silnice Strakonická je dnes navíc zatížená
Blankou, a aby toho nebylo málo, přibyde i vjezd
a výjezd z Hornbachu v Chuchli, který vaši cestu jistě neusnadní. Jestli tedy někomu přinese
užitek přeložka krajské silnice II/115 v Černošicích, pak hlavně tranzitní automobilové dopravě
mimo dopravní špičku, tzn. v časech mezi 9:00

Otmar Klimsza
Městská policie Černošice
2x FOTO: MěÚ Černošice

– 15:00. Navíc, protože v době mimo špičku neproudí davy lidí na vlak, nebudou brzdit tranzitní
silniční dopravu ani nově vystavené semafory na
přechodech pro chodce. Tyto semafory (někde
v místech před Cukrárnou a Slánkou) ale zcela
jistě zabrzdí dopravu při pochodu lidí na vlak během ranní špičky. Dnes semaforů není třeba, neboť tuto funkci během příjezdu vlaku bezpečně
zastanou spadlé šraňky. Fronta zastavených aut
se tedy po optimalizaci železniční tratě v ranních
hodinách jen posune blíže k Vráži.
Pokud vám to tedy situace umožní, můžete
do Prahy dnes i v budoucnu využít raději cestu
v 7:16 vlakem a alespoň se pousmát ucpané
Strakonické a navíc si z okénka prohlédnout
pěkné vilky v Černošicích a Mokropsech. Bohužel i vám nerad beru optimistické iluze o budoucím vystavěném železničním koridoru Praha
– Norimberk, v jehož trase prý na území Černošic nebudou protihlukové stěny. Tvrzení vedení
našeho města, že v Černošicích nebudou protihlukové stěny na připravovaném železničním
koridoru má stejnou váhu, jako kdyby starosta
některé z obcí na Vysočině tvrdil, že na úseku
D1 nebudou svodidla, protože si to nepřeje.

Věřím, že takto si to v Černošicích asi nikdo
nepřeje
Radnice by měla být střízlivější i ve slibech,
že optimalizace železniční tratě zajistí kvalitní
příměstskou dopravu. Železniční koridor se
staví hlavně pro dálkovou železniční dopravu
(rychlíky a nákladní dopravu). Jistě bude snaha
vměstnat v ranní špičce do grafikonu co největší
počet příměstských vlaků, ale již ze své podstaty peníze na rekonstrukci koridoru jsou určeny
hlavně pro dálkovou železniční dopravu a ta má
v případě potíží na trati přednost před osobní
příměstskou dopravou.
Město z našeho pohledu Trojlístku by se
mělo snažit o nepřipuštění železničního koridoru Praha – Norimberk do Dolního Poberouní.
Na opravu příměstských tratí budou uvolněny
peníze, a tak není třeba hnát v našem údolí těžké nákladní vlaky a rychlíky, rušit téměř všechny
přejezdy a stavět mezi lidi fyzické bariéry. Dálkový železniční koridor si v úseku mezi Prahou
a Berounem jistě najde svoji rychlejší a kvalitnější cestu jinde, nám postačí spolehlivá příměstská železniční doprava.
Tomáš Jandura, zastupitel

AUTOR: Tomáš Jandura

-- Věřím, že takto si to v Černošicích asi nikdo nepřeje. -9

z radnice

Názory zastupitelů
Všechny cesty vedou
do Černošic
Dálniční síť ČR směřuje do Prahy. Ta s problémy, které jí tranzit každý den přináší, pomalu
a ne moc úspěšně bojuje. Aktuálním příkladem
je Blanka – dílčí pozitiva má, ale byla, je a bude
příliš drahá, některým městským částem spíš
ublížila a rozhodně není tím, co Praze uleví (tím
by byl vnější okruh).
Podobně nyní plánujeme v Černošicích,
v menším, ale s obdobnými dopady. Tím, že
nahradíme přejezd tratě podjezdem, uvolníme
průjezd městem a dobrovolně tak potvrdíme jedinou trasu pro kamiony (jedinou silnici II. třídy
v regionu, která patří kraji a město ji takřka nemůže regulovat) skrz centra Vráže a Černošic.
Toto pro Černošice krátkozraké řešení vedoucí
k vyššímu tranzitu městem se může zamlouvat
leda tak kraji, který, jestli k těmto plánům dojde,
bude mít „hotovo a vyřešeno“ a na jiná řešení už
nebudou peníze. A kraj navíc bude moci kdykoli argumentovat tím, že jsme to tak přece chtěli.
Je nejen v našem zájmu hledat jiné řešení.
Černošice, obec s rozšířenou působností,
jsou vlastně jakýmsi okresním městem, alespoň
tedy z pohledu státní správy. Je tedy i naší odpovědností přemýšlet o celém regionu. Máme
k tomu silný nástroj ve formě celého ansámblu
úředníků od odboru územního plánování po odbor dopravy.
K námětu Trojlístku: chceme diskutovat
o studii, kterou jsme připravili v roce 2014 (trasa na Jíloviště), a spolu s ní oprášit námět na
druhou tepnu regionu známou jako „obchvaty
na Ořech“.
Oba náměty respektují základní předpoklady:
hledat řešení pro region, nikoli „jen“ pro určitá
místa, využívat stávající trasy propojující důležitá
místa v regionu, vyhnout se městům a vesnicím

a tím jim umožnit, aby mohly zklidňovat svá centra a kultivovat veřejný prostor.
Námět na Jíloviště využívá stávající trasu z Jíloviště do Všenor. Lze namítnout, že se jedná
o relativně strmý kopec. Je to tak, ale cesta
se nyní normálně využívá a i pro silnici II. třídy
její sklon odpovídá normě (podélné profily jsou
k dispozici na www.trojlistek.org). Trasa se důsledně vyhýbá užívaným nemovitostem. Délka
(tudíž cena) nových úseků je v porovnání s trasou tunelem pod Černošicemi a estakádou kolem Radotína méně než poloviční.
„Obchvaty na Ořech“: jedná o se o vylepšení stávající silnice z Řevnic na Ořech obchva-

Ještě k rekonstrukci železniční trati
Celé Dolní Poberouní (společně, z iniciativy
Černošic) již v červnu 2014 vyzvalo českou vládu, aby urychlila přípravu koridoru
Praha-Beroun pro rychlostní a nákladní
dopravu mimo údolí Berounky. Stanovisko
i reakce Ministerstva dopravy a Středo-

českého kraje jsou na webu v sekci
Projekty.
70 % aut na výjezdu na Radotín jsou
dnes auta černošických občanů. Přeložka
silnice do podjezdu by tedy pomohla především nám černošickým a centru našeho

ty obcí, které tato silnice protíná. Pro účely IL
přikládám mapku (mapka v barvě je na www.
trojlistek.org).
Oba náměty jsou dle našeho názoru přínosem pro plynulejší a řidší provoz v regionu.
Jsme přesvědčeni, že by měly být předloženy
kraji jako podklad pro aktualizaci zásad územního rozvoje („územní plán“ kraje).
Závěrem chci zdůraznit, že všechny tyto diskuze, studie, náměty aj. by byly zbytečné, kdyby
Dolní Poberouní umělo říct jasné NE železničnímu koridoru kolem Berounky a vytrvale požadovalo změnu tratě jen pro příměstské spoje.
Jakub Špetlák, zastupitel

města ve špičkách ucpanému kolonami aut
(ty by se po zvýšení počtu vlaků navíc dále
prodloužily). Přeložka ale může přinést částečné zvýšení počtu projíždějících mimočernošických aut. Viz závěry dopravní studie
FD ČVUT, které v tomto IL shrnul radní Šimon Hradilek.
Filip Kořínek

Z 40. jednání Rady města Černošice (29. 9. 2015)
Odbor investic a správy majetku
Rada města Černošice:
• souhlasí se zahájením zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu pro výběr dodavatele volného a vestavěného nábytku do nových
učeben v ZŠ Černošice; schvaluje výzvu a zadávací dokumentaci k veřejné zakázce; jmenuje
společnou komisi pro otevírání obálek, posouzení
kvalifikace a hodnocení nabídek ve složení: Martin Vodička, Petr Suchý, Radek Teichman, Slávka
Kopačková a Martin Votava; náhradníci: Barbora
Formanová, Jakub Hemza, Sean Clifton, Olga
Pavlíková Gondokusumová a Pavla Hoppová; stanoví, že komise bude společnou komisí pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek;
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• bere na vědomí nutnost provedení udržovacích
prací a oprav vodojemu Kosina a čerpací stanice
vodovodu Vráž; souhlasí se zahájením zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
pro výběr zhotovitele stavebních prací k provedení oprav a udržovacích prací na vodojemu Kosina
a čerpací stanice Vráž v Karlické ulici; schvaluje
výzvu a zadávací dokumentaci k veřejné zakázce;
jmenuje společnou komisi pro otevírání obálek,
posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve
složení: členové: J. Jiránek, Z. Vlček, V. Roubíčková; náhradníci: P. Hoppová, K. Janouš, F.
Rejlek;
• bere na vědomí nutnost provedení předláždění
propadlé dlažby v původní vozovce ze zámkové

dlažby ve Střední ulici navazující na křižovatku
s ulicí Gogolova; souhlasí 1) se zadáním veřejné
zakázky postupem dle části třetí bod 4.1 směrnice o zadávání veřejných zakázek, 2) s cenovou
nabídkou společnosti Klika & Dvořák s.r.o. na
opravu vyjetých kolejí ve Střední ulici za křižovatkou s ulicí Gogolova za částku 127.988 Kč bez
DPH;
• souhlasí s uzavřením dohody o splátkách (CES
455/2015) dlužné částky za vodné a stočné
v celkové výši 39.330 Kč.
Návrhy členů rady města
Rada města Černošice:
• vyjadřuje podporu projektu poradenského cen-

z radnice
tra JEDEN PROSTOR, které funguje v rámci
organizace Jeden strom, z.ú. a poskytuje komplexní služby v oblasti podpory rodiny a vztahů;
považuje činnost centra za mimořádně prospěšnou pro celý region Dolní Berounka;
• bere se souhlasem na vědomí uzavření MŠ
Černošice, Topolská 518 dne 30. 9. 2015 z důvodu přerušení dodávky elektřiny za podmínky
náhradního umístění dětí, u nichž to rodiče
požadují;
• bere na vědomí rezignaci Mgr. Ludmily Zhoufové a Mgr. Filipa Kořínka na místo v konkurzní
komisi pro konkurz na obsazení funkce ředitele/
ředitelky Základní školy Černošice, příspěvkové
organizace; jmenuje do konkurzní komise pro
konkurz na obsazení funkce ředitele/ředitelky
Základní školy Černošice, příspěvkové organizace Bc. Martina Vodičku jako zástupce pedagogických pracovníků školy a Andreu Červenkovou, DiS jako zástupce zřizovatele.
Odbor vnitřních věcí
Rada města Černošice:
• rozhoduje o prominutí části smluvní pokuty
sjednané v Kupní smlouvě uzavřené s PRVNÍ
CHRÁNĚNOU DÍLNOU s.r.o. dne 21. 5. 2015,
a to za období od 9. 9. 2015 do 14.9.2015 ve
výši 6.519,20 Kč;
• schvaluje žádost o schválení provozní zálohy
pro operativní nákup OSPOD v částce 49.999
Kč bez DPH s datem ukončení 31. 12. 2015;
• bere na vědomí zadávací dokumentace (Nákup
nábytku – doplnění kanceláří I.); souhlasí s vyhlášením výběrového řízení; jmenuje komisi pro
posouzení a hodnocení nabídek ve složení S.
Kopačková, Š. Boková a S. Zuzánek, náhradníci
O. Pavlíková Gondokusumová, J. Blehová a S.
Herman;
• schvaluje výzvu a zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Malování uvolněných kanceláří“;
souhlasí s vyhlášením výběrového řízení; jmenuje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek
ve složení O. Gerstendörfer, S. Herman, S. Kopačková; náhradníci O. Šimíček, O. Pavlíková
Gondokusumová, M. Semová;
• schvaluje výzvu a zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Nákup a pokládka podlahové
krytiny v uvolněných kancelářích“; souhlasí
s vyhlášením výběrového řízení; jmenuje komisi
pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení
O. Šimíček, S. Kopačková, O. Kopřivová; náhradníci O. Gerstendörfer, O. Pavlíková Gondokusumová, M. Semová;

• bere na vědomí zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Nákup a pokládka podlahové
krytiny v uvolněných kancelářích“; souhlasí s
vyhlášením výběrového řízení; jmenuje komisi
pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení
S. Kopačková, Š. Boková a O. Gerstendörfer,
náhradníci O. Pavlíková Gondokusumová, E.
Svojtková a L. Voříšková.
Finanční odbor
Rada města Černošice schvaluje rozpočtové
opatření č. 107.
Úsek právní
Rada města Černošice:
• schvaluje 1) Smlouvu o členství v Jednotce
dobrovolných hasičů, 2) Smlouvu o spolupráci
mezi městem Černošice a městem Nový Bor
a doporučuje ji zastupitelstvu města ke schválení; pověřuje Filipa Kořínka, starostu, rozhodováním o uzavírání Smluv o členství v Jednotce
dobrovolných hasičů.
• revokuje Usnesení číslo R/39/19/2015 ze
dne 14. 9. 2015; schvaluje Darovací smlouvu
č. 444/2015 mezi městem a PragMed s. r. o.
o poskytnutí daru na výstavbu sportovní haly ve
výši 25.000 Kč.
Útvar interního auditu
Rada města Černošice schvaluje 1) nákup přetlakového ventilátoru Leader MT 236 Easy s motorem Honda 5,5 od dodavatele Zahas s.r.o., Trnávka
37, Lipník nad Bečvou za celkovou cenu 55.627
Kč včetně DPH, 2) rozpočtové opatření č. 109.
Úsek projektového řízení a komunikace
Rada města Černošice ruší úkol dle usnesení
Rady R/24/26/2015 zadaný Ing. Ivo Stančekovi
podílet se na přípravě zadávací dokumentace pro
výběr dodavatele na zpracování projektové dokumentace a informovat komisi pro vzhled města
a životní prostředí.
Odbor technických služeb
Rada města Černošice bere na vědomí předložené nabídky v rámci veřejné zakázky malého
rozsahu „Nákup 2 ks sypačů vozovek SVS - 1,2 E
MULTI“; schvaluje 1) výběr nabídky firmy Unikont
Group s.r.o., IČ 41193113 na nákup 2 ks sypačů vozovek SVS -1,2 E MULTI za celkovou cenu
372.680 Kč vč. DPH, 2) kupní smlouvu se společností Unikont Group s.r.o., IČ 41193113 za celkovou cenu 372.680 Kč vč. DPH.

Městská policie
Rada města Černošice souhlasí se zveřejněním
zadávací dokumentace na veřejnou zakázku - nákup nového vozidla pro službu MP.
Odbor školství, kultury a cestovního
ruchu
Rada města Černošice schvaluje provozní řád
a nájemní smlouvy, dle kterých bude OŠKCR
městský sál pronajímat.
Body dodatečně zařazené či
upravované
Rada města Černošice:
• souhlasí s připojením města Řevnice, obce
Všenory, Lety, Srbsko a Hlásná Třebaň pro
nákup komodit na burze POWER EXCHANGE
CENTRAL EUROPE, a.s., a s tím, aby město
Černošice vystupovalo jako centrální zadavatel
při tomto společném nákupu elektrické energie
a zemního plynu i pro jím zřízené organizace
a další subjekty; bere na vědomí, že při nákupu
komodit na burze činí obchodní poplatek burzy
7 Kč/MWh z celkového objemu zprostředkovaného burzovního obchodu a tyto náklady uhradí
poměrem podílů nakoupených komodit k celkovému objemu obchodu každý z veřejných zadavatelů; schvaluje 1) uzavření Smlouvy o centralizovaném zadávání na nákup elektrické energie
a Smlouvy o centralizovaném zadávání na nákup
zemního plynu, 2) uzavření Smlouvy o vzniku
oprávnění k uzavírání obchodů na trhu PXE pro
konečné zákazníky - odběratel pro komodity
elektrická energie a zemní plyn;
• nesouhlasí s uzavřením dohody o splátkách
(CES č. 453/2015) dlužné částky v celkové
výši 7.107 Kč za vodné a stočné pro dům č.p.
1181, protože dlužník neplní předchozí splátkový
kalendář;
• schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě se Středočeským krajem o poskytnutí dotace na provoz
pečovatelské služby o navýšení 68.200 Kč
na celkovou částku 517.200 Kč; pověřuje vedoucího odboru Dům s pečovatelskou službou
k podpisu dodatku č.1 o navýšení dotace;
• souhlasí 1) s uzavřením dohody o ukončení nájmu bytu č. 3 v domě č.p. 259 v Karlštejnské ulici
k 30. 9. 2015, 2) s uzavřením dohody o splátkách dlužných částek za nájemné a služeb spojených s užíváním bytu č. 3.

Z 41. jednání Rady města Černošice (12. 10. 2015)
Odbor investic a správy majetku
Rada města Černošice:
• souhlasí se záměrem pachtu pozemku města
parc. č. 3935/20, původně PK 493/10, díl A
o výměře 60 m2 v obci a k.ú. Černošice (rokle
Habřiny) za cenu v daném místě a čase obvyklou,
tj. min. 50 Kč/m2/rok;
• schvaluje záměr prodeje pozemku města parc.
č. 4052/1 o výměře 308 m2 za cenu min. 1.000
Kč/m2 v obci a k. ú. Černošice (osada Na Klůčku); doporučuje zastupitelstvu města projednat
a schválit záměr prodeje uvedeného pozemku;
• souhlasí s výběrem nejvýhodnější nabídky společnosti Sdružení BIOKOMPOST Líšnice v rámci
veřejné zakázky malého rozsahu na likvidaci odvodněného biologického kalu z ČOV Černošice
za cenu 770 Kč/t odpadu včetně všech souvisejících nákladů; schvaluje uzavření smlouvy
o likvidaci biologického kalu z ČOV mezi městem

Černošice a Sdružením BIOKOMPOST Líšnice
(CES 463/2015);
• souhlasí s výběrem nejvýhodnější nabídky firmy
Petr Grad, IČ: 03890988 v rámci veřejné zakázky
malého rozsahu na opravy a udržovací práce VDJ
Kosina a VDJ Vráž za celkovou cenu 287.654,68
Kč (není plátce DPH); schvaluje uzavření smlouvy
o dílo mezi městem Černošice a Petrem Gradem,
IČ: 03890988 (CES 470/2015);
• bere na vědomí nabídku stavební společnosti
Chládek & Tintěra a.s. za cenu 57.412,40 Kč
bez DPH, 69.469 Kč s DPH na provedení finální úpravy povrchu na stěnách se střešními okny
za použití obkladu ze sádrokartonových desek
na místo stěrkových omítek a mokrého procesu;
schvaluje 1) postup při zadání veřejné zakázky bezprostředně související se stavbou Půdní
vestavba učeben ZŠ Černošice - Mokropsy zadáním formou jednacího řízení bez uveřejnění

s oslovením firmy provádějící stavební úpravy na
půdní vestavbě ZŠ (Chládek a Tintěra, a.s.) s žádostí o předložení cenové nabídky pro realizaci
uvedených změn, 2) znění výzvy k jednání pro
podání nabídky;
• bere na vědomí dodatečné požadavky paní Aleny Janovské, ředitelky MŠ Karlická, na drobné
stavební úpravy uvnitř objektu mateřské školy;
souhlasí s předloženou cenovou nabídkou společnosti ROYAL DIAMOND - stavební společnost,
s.r.o. na dodatečné stavební úpravy uvnitř objektu
mateřské školy v celkové výši 38.896,50 Kč bez
DPH;
• schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č.
3935/20 o výměře cca 450 m2 v obci a k. ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice v lokalitě
Habřiny za částku 500 Kč/m2 za předpokladu, že
kupní smlouvou bude zároveň zřízena služebnost
stezky, cesty ve prospěch města; doporučuje
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zastupitelstvu města projednat a schválit záměr
uvedeného prodeje;
• bere na vědomí požadavek paní Ludmily Plzákové, ředitelky ZUŠ v Černošicích na schválení
klempířských prací na rekonstrukci okapů a vybudování záchytného systému pro omezení sesuvu sněhu ze střechy objektu; souhlasí 1) s cenovou nabídkou pana Tomáše Holuba (klempíř)
na opravu okapů v ceně 20.000 Kč bez DPH
a výrobu a instalaci zábrany proti sesuvu sněhu
ze střechy v ceně 17.000 Kč bez DPH (celková cena klempířských prací činí 37.000 Kč bez
DPH), 2) s úhradou nákladů na klempířské práce
z investičního fondu ZUŠ Černošice;
• souhlasí 1) s výjimkou z počtu předložených nabídek dle směrnice č.5 o veřejných zakázkách
bod 5 odst. 5.1, 2) s výběrem nabídky společnosti UNIQA pojišťovna, a.s. pro „Pojištění obecné
odpovědnosti města Černošice a jím zřízených
příspěvkových organizací“; schvaluje smlouvu
č.467/2015 pro pojištění obecné odpovědnosti
města Černošice a jím zřízených příspěvkových
organizací s pojistitelem UNIQA pojišťovna, a.s.;
• souhlasí s výběrem nejvhodnější nabídky společnosti Česká pojišťovna a.s. pro Pojištění flotily vozidel města Černošice; schvaluje smlouvu
č.468/2015 pro pojištění flotily vozidel města
Černošice s pojistitelem Česká pojišťovna a.s..
Finanční odbor
Rada města Černošice:
• souhlasí s vyřazením majetku z evidence ZŠ
Černošice v celkové výši 225.274,46 Kč na základě vyklizení půdy pro vestavbu;
• schvaluje rozpočtové opatření č. 111;
• bere se souhlasem na vědomí potřebu navýšení příspěvku MŠ Barevný ostrov, příspěvkové
organizaci na rok 2015 o 24.453 Kč na dorovnání platu asistentky pedagoga; schvaluje rozpočtové opatření č. 117.
Úsek právní
Rada města Černošice:
• schvaluje Darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru ve výši 25.000 Kč na podporu
výstavby nové sportovní haly mezi městem a p.
T. Ch.;
• schvaluje 1) text kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 441/3, jehož součástí je budova
městského úřadu č. p. 1209, a pozemku parc.
č. 441/4, to vše v obci a k. ú. Černošice za
celkovou cenu 13.220.000 Kč společnosti ROSANTI s.r.o., 2) text smlouvy o budoucí nájemní
smlouvě, na základě které společnost ROSANTI s.r.o. pronajme městu pozemky a budovu na
dobu max. 2 let za nájemné ve výši 1 Kč/rok;
bere na vědomí rozpočtové opatření č. 116;
doporučuje zastupitelstvu města 1) projednat
a schválit kupní smlouvu, 2) projednat a vzít na
vědomí smlouvu o budoucí nájemní smlouvě, 3)
projednat a schválit rozpočtové opatření č. 116;
• schvaluje dohodu o narovnání týkající se kompenzace nadměrného opotřebení bytu č. 17
v domě s pečovatelskou službou na adrese Vrážská 1805, Černošice.
Odbor vnitřních věcí
Rada města Černošice:
• schvaluje 1) veřejnou zakázku malého rozsahu
IV. kategorie, 2) smlouvu na zajištění úklidových
prací pro objekt Václavská 12, Praha 2;
• schvaluje předložení jediné nabídky na stěhování kanceláří OSPOD z důvodů potřeby rychlého
zajištění; souhlasí se zasláním objednávky na
provedení stěhování OSPOD stěhovací firmě Jakub Svoboda za cenu 32.000 Kč bez DPH;
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• revokuje usnesení Rady č. R/39/27/2015 ze
dne 14. 9. 2015 s cenou nabídky firmy Profil
Nábytek a.s. IČ: 48202118; souhlasí s novou
cenou nabídky od firmy Profil Nábytek a.s. IČ:
48202118, v hodnotě 151.904 Kč bez DPH.
Odbor informatiky
Rada města Černošice:
• schvaluje 1) objednávku nákupu a montáže nového snímacího zařízení pro docházkový systém
Cominfo na lokalitu Václavská 12, Praha 2, a to
od firmy COMINFO, a.s., IČ: 63482576 za max.
cenu 42.977 Kč bez DPH (52.003 vč. DPH); 2)
rozpočtové opatření č. 114;
• schvaluje postup podle čl. 4.1 vnitřního předpisu č. 5 (směrnice města o zadávání veřejných
zakázek); rozhoduje o výjimce z počtu předložených nabídek dle čl. 4.1 vnitřního předpisu č. 5
(směrnice města o zadávání veřejných zakázek);
souhlasí s cenovou nabídkou firmy iXperta,
s.r.o., IČ: 27599523 za cenu 87.926 Kč bez
DPH (106.391 Kč s DPH);
• souhlasí s nákupem 2 ks switch, a to na základě výsledků výběrového řízení G15/112403, tj.
nákupem od firmy Jan Heran, IČ: 46792635,
za cenu 64.300 Kč bez DPH (77.803 Kč vč.
DPH);
• schvaluje postup podle čl. 4.1 vnitřního předpisu č. 5 (směrnice města o zadávání veřejných
zakázek); rozhoduje o výjimce z počtu předložených nabídek dle čl. 4.1 vnitřního předpisu č. 5
(směrnice města o zadávání veřejných zakázek);
souhlasí s cenovou nabídkou firmy H.I.Servis
s.r.o., IČ: 25053442 za cenu 129.000 Kč bez
DPH (156.090 Kč s DPH) na realizaci bezdrátového datového propoje lokalit Podskalská –
Václavská;
• schvaluje postup podle čl. 4.1 vnitřního předpisu č. 5 (směrnice města o zadávání veřejných
zakázek); rozhoduje o výjimce z počtu předložených nabídek dle čl. 4.1 vnitřního předpisu č. 5
(směrnice města o zadávání veřejných zakázek);
souhlasí s nákupem 20 ks tonerů TK 1140 a 10
sad tonerů TK 895 (K,Y,C,M) od firmy REAGA
s.r.o., IČ: 25678124, v celkové výši 91.600 Kč
bez DPH (110.836 Kč vč. DPH);
• schvaluje 1) objednávku na rozšíření vyvolávacího systému o další hlavní display v lokalitě
Podskalská, realizovanou firmou Kadlec - elektronika, s.r.o., IČ: 25518402, a to za 39.930 Kč
bez DPH (48.315,30 Kč s DPH); 2) rozpočtové
opatření č. 115;
• schvaluje výzvu a zadávací dokumentaci včetně návrhu smlouvy k veřejné zakázce „Nákup
vybavení IT – OSPOD“; souhlasí s vyhlášením
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Nákup vybavení IT – OSPOD“, jmenuje komisi pro
posouzení a hodnocení nabídek ve složení S.
Kopačková, D. Hušek, O. Havlíček, náhradníci
O. Pavlíková Gondokusumová, M. Šebek, O.
Gerstendörfer;
• souhlasí s nákupem 1 ks projektoru, a to na základě výsledků výběrového řízení G15/112404,
tj. nákupem od firmy C SYSTEM CZ a.s., IČ:
27675645, za cenu 13.179 Kč bez DPH
(15.946,59 Kč vč. DPH);
• souhlasí s nákupem 1 ks barevné A3 MF (+ FAX
Unit) a 6 ks čb A4 MF, a to na základě výsledků
výběrového řízení G15/112405, tj. nákupem od
firmy DIGITAL COPIERS s.r.o., IČ: 25722581,
za cenu 96.600 Kč bez DPH (116.886 Kč vč.
DPH).
Odbor technických služeb
Rada města Černošice:
• schvaluje Dohodu o ukončení platnosti Smlouvy

o využití systému nakládání s komunálním odpadem zavedeným městem; pověřuje vedoucí
technických služeb rozhodováním o uzavírání
a podepisováním Dohod o ukončení platnosti
Smlouvy o využití systému nakládání s komunálním odpadem zavedeným městem;
• schvaluje výjimku dle části třetí čl.4, odst. 4.1.
směrnice o zadávání veřejných zakázek; souhlasí s nákupem ochranných pracovních prostředků
od Brudra s.r.o., IČ 48110841 za celkovou cenu
66.000 Kč vč. DPH.
Úsek projektového řízení a komunikace
Rada města Černošice schvaluje 1) přijetí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního Fondu v rámci tematického zadání Sociální oblast, Aktivizační program
pro seniory, HUF/SOC/023769/2015, dotace
v hodnotě 70.585 Kč (s DPH) max. Celkové náklady akce 74.300 Kč (s DPH), 2) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského
kraje ze Středočeského Humanitárního Fondu č.
S-5909/SOC/2015.
Útvar interního auditu
Rada města Černošice schvaluje opravu/přestavbu podvozku hadicového přívěsu NDR firmou
JB přívěsy s.r.o. Černošice za nabídnutou cenu
67.077 Kč včetně DPH a dopravy.
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Rada města Černošice bere na vědomí zápis ze
7. zasedání sociální komise dne 5. 10. 2015; souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 4.000 Kč o. p. s.
Klubíčko Beroun, na poskytování sociálních služeb
občanům města Černošice, dotace bude uhrazena
z všeobecné rezervy; schvaluje rozpočtové opatření č. 119; nesouhlasí s poskytnutím finančního
příspěvku na poskytované sociální služby Centrem
služeb Na Verandě Beroun, jelikož odběrateli služeb nejsou občané Černošic.
Odbor školství, kultury a cestovního
ruchu
Rada města Černošice souhlasí s udělením
mimořádné dotace ve výši 15.000 Kč pro SK
Černošice (oddíl kopané) na elektrický ohradník
(jehož materiálová cena je 12.538 Kč) a částečně
na rekonstrukci hrací plochy (odhadovaná cena je
100.000 Kč), a to v souvislosti s poničením areálu
divokými prasaty; schvaluje smlouvu o poskytnutí
dotace ve výši 15.000 Kč pro SK Černošice.
Dodatečně zařazené body programu
Rada města Černošice:
• schvaluje program 9. zasedání zastupitelstva
města;
• schvaluje 1) výjimku z interního předpisu Veřejných zakázek, kategorie IV, 2) nabídku
firmy
Kadlec-elektronika, s.r.o. č. NAVS-2015-2000464, NAVS-2015-2-000472 (kompletace
zakázky automatu na správní poplatky);
• schvaluje Darovací smlouvu mezi městem
a manželi H. o poskytnutí daru ve výši 25.000 Kč
na podporu výstavby sportovní haly;
• schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje, Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS, Podpora obnovy
výzbroje a výstroje jednotek sboru dobrovolných
hasičů - číslo žádosti HAS/SDH/023979/2015,
ve výši 168.311 Kč (s DPH);
• souhlasí s uzavřením plánovací smlouvy o podmínkách výstavby v lokalitě Na Vysoké v Černošicích (CES č. 471) mezi městem a společností
Michael Galerie s.r.o.; doporučuje zastupitelstvu
města projednat a schválit plánovací smlouvu.
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Další příspěvky najdete v rubrice „Co se do IL nevešlo“ na webu města
Do listopadového vydání Informačního listu přišlo celkem 10 příspěvků do rubriky Z vašich názorů. Z kapacitních důvodů bohužel není
reálné všechny příspěvky zveřejnit. Pět příspěvků najdete zde, v tištěném IL. Dalších 5 najdete na webu města v záložce Informační
list, v rubrice Co se do IL nevešlo:
• Jana Zelinková – téma Střední ulice
• Matěj Cibulka – téma rekonstrukce železnice
• Jan Jelínek – téma rekonstrukce železnice
• Pavel Dražan – reakce na příspěvek „Glasnosť“ pana Strnada
• Jitka Landová – otevřený dopis zastupitelstvu ve věci topolové aleje + dopis města, kterým na tento dopis zastupitelstvu odpovídá

Ulice Kollárova a okolí
Tuto oblast využívali občané k procházkám, rekreaci a ke kulturním, sportovním a společenským
akcím. Byla to poslední odpočinková oblast v Černošicích. V současné době zde probíhá společné územní a stavební řízení na stavbu nazvanou:
Obytný soubor RD „Na Vysoké“, která obsahuje
sportovní centrum a domy. Tato část obce tak
bude zcela zastavěna. Obzvláštně za nevhodné
pokládám výstavbu komerčního sportovního centra, neboť to přinese zvýšení dopravního provozu,
hluku a prašnosti v oblasti celé obce celodenně
i o sobotách, nedělích a svátcích. Toto sportovní centrum nemůže v žádném případě nahradit
zrušenou sokolovnu, kulturní dům a malé fotbalové hřiště, které zde byly zrušeny. Navrhuji toto
sportovní centrum vybudovat vedle základní školy.
Již nyní je zde umístěno sportoviště volně přístupné. V této části obce jsou ulice ve špatném stavu
a bez chodníků, není zde dopravní značení, není
vyřešen odtok dešťových vod. Tyto nedostatky
by měly být odstraněny před případnou další zástavbou této části obce. Dle mého názoru by bylo
vhodnější tuto oblast využít pro výstavbu nové mateřské školky a k vybudování parkové a rekreační
zóny, což by všem občanům Černošic přineslo
větší užitek. Připravovaná zástavba, která se odehrává v těsné blízkosti Chráněné krajinné oblasti
Český kras, představuje celkově velký zásah
v této oblasti, na který by mělo být vypsáno obecní
referendum, aby se všichni občané Černošic měli
možnost vyjádřit k této záležitosti. Z těchto důvodu
nesouhlasím s probíhajícím územním a stavebním
řízením a rekonstrukcí Kollárovy ulice. Své námitky jsem v zákonné lhůtě sdělil Odboru stavební
úřad. Písemně jsem se rovněž obrátil na Zastupitelstvo a Radu města, kde jsem byl pouze odkázán na správní řízení vedené Odborem stavební
úřad a žádné odpovědi jsem se nedočkal.
Josef Potužák
FOTO: Miroslava Šiková

O nálepkách
Stává se v našich krajích zvykem, že věcná
polemika s odlišným názorem bývá nahrazena pouhým ocejchováním protivníka nějakým
zlomyslným přívlastkem. Kdo píše o zločinech
komunismu, stává se „pravicovým historikem“,
kdo kritizuje Miloše Zemana, je posazen do
„pražské kavárny“ atd. S odlišnými názory se
již netřeba vyrovnávat argumenty, stačí jejich
nositele zařadit do vhodné, pokud možno komické škatulky.
Tak i pan Jan Strnad v říjnových IL přirovnal články od pana Kozla a mě o problematice
školy v Černošicích k prorežimní propagandě
z dob komunistické „glasnosti“. Můj článek
byl dokonce shledán podobným tehdejším
výtvorům Rudého práva. Nuže mrzí mě, že se
pan Strnad nezabývá ani jediným konkrétním
argumentem, nýbrž v celém svém poměrně
rozsáhlém textu jen usilovně připevňuje hanlivou nálepku. Myslím si, že právě toto je ta

nejosvědčenější metoda každé propagandy,
nejen té komunistické.
Pan Strnad mě obvinil z navozování dojmu,
že mlčící většina si ve věci černošické školy
myslí totéž co Rada města. Nic tak legračního
samozřejmě netvrdím. Jisté je to, že loňskou
petici proti vedení školy podepsalo celkem 70
lidí (odečetl jsem „podpisy“ typu „Nesouhlasím s touto peticí.“). To je jen malá část těch,
kteří jsou do činnosti školy nějak zainteresováni. Co si tehdy myslel mlčící zbytek, většinou nevíme. Přesto vše dopadlo tak, jak to
dopadlo – křičící menšina převálcovala mlčící
většinu. Byl bych proto rád, kdyby se budoucí
diskuze o věcech tak důležitých jako vzdělávání odehrávaly vyváženější a kultivovanější formou. Budeme to potřebovat, skutečná debata
o směřování naší školy totiž ještě nezačala.
A tato debata je podle mého názoru tisíckrát
důležitější než ta již probíhající o jedné lodičce
pod Hladkou skálou.
Pavel Cejnar

Co dělat, aby byla Střední ulice bezpečná?
Jsem novou obyvatelkou Černošic. Tedy ne
zcela, jezdili jsme sem s rodiči na chatu, ale
nyní zde i bydlím, a to s manželem a dvěma
dětmi. Jsem opravdu vděčná, že má Střední
ulice nový povrch. To je báječné. Už se v ulici
za deště nebrodíme bahnem, už se za sucha
nezvedají za každým autem mračna prachu.
Přesto se zde necítím bezpečně. Když vyrážím
s dětmi mimo zahradu, bojím se. Hladký povrch totiž přilákal do ulice daleko víc aut. Zřejmě si tudy někteří řidiči zkracují cestu, místo
aby využili hlavní ulici Dr. Janského. Zároveň
to vede i ke zrychlení. Automobily jezdí nyní
opravdu velmi rychle, zejména v úseku od uli-

ce Gorkého po ulici Tolstého. Není zde chodník ani zpomalovací pruh. Maminkám nemusím říkat, jak je obtížná manipulace s jedním
dítětem v kočárku a s druhým na odrážedle.
Ráda bych apelovala na solidaritu motoristů.
Sama ale také vím, že vyjet Puškinovu od Dr.
Janského není jednoduché a že zde není vidět. Nemám vzdělání v oboru, jen vycházím ze
svého instinktu. Mám vážnou obavu, že je jen
otázkou času, kdy zde dojde k nepříjemné kolizi. Prosím proto, aby se situací začalo město
vážně zabývat a rychle učinilo opatření, která
by kolizní stav vyloučila. Už jen kvůli dětem.
Lucie Gejdošová

Poděkování
V sobotu 19. září 2015 žila velká část obyvatel Černošic prvním ročníkem Černošického běhu. Ráda bych poděkovala všem organizátorům
této krásné akce, která byla nejen obyčejným závodem, ale hlavně důležitým setkáním černošické komunity. Speciální díky patří Daně Pánkové, která od března 2015 vedla kurz běhání. Některé z nás, které jsme
před začátkem kurzu vůbec neběhaly, se Černošického běhu zúčastnily
na trati 3 a 10 km. Dano, děkujeme nejen za naučení techniky, ale hlavně za předání nadšení a lásky k běhu!
Za partu holek z kurzu Slávka Kopačková
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Zastupitelé schválili přípravu vyvlastňování
Zastupitelé schválili 9. 9. 2015 pořízení změny
územního plánu, jejímž cílem je vyvlastnění soukromých pozemků v okolí železniční trati. Zatímco v žádosti SŽDC na pořízení změny jsou uvedeny pouze pozemky SŽDC, soukromé pozemky,
kterých se změna a následné vyvlastnění týká,
jsou nevýrazně zakroužkovány na malém obrázku
přiloženém k návrhu. Smysl je jasný, připravovat
v tichosti vyvlastnění, aniž by se o tom dotčení do
poslední chvíle dozvěděli. U SŽDC nás tento přístup nepřekvapuje. Skandální je, že na tuto hru
Vyjádření města
Považuji za důležité se ohradit proti obviněním,
že zastupitelstvo „v tichosti připravuje vyvlastnění, aniž by se o tom dotčení občasné dozvěděli“
a že si SŽDC, potažmo zastupitelstvo, „brousí zuby“ na pozemky, které odmítá veřejnosti
specifikovat.
SŽDC požádala o změnu územního plánu v oblasti plánované přeložky z důvodu, že nedostala jednoznačné potvrzení stavebního úřadu
(v Berouně), že dle stávajícího ÚP je možné na
projekt vydat územní rozhodnutí (doposud se
SŽDC spoléhalo na benevolentní výklad, že nepřesné měřítko územního plánu 1:5000 umožní
projekt do funkční plochy vymezené územním
plánem umístit). I kdyby tedy existoval projekt
rekonstrukce „s přesností na centimetry“ (jakože finální verze zatím schválena nebyla), tak
územní plán stejné přesnosti bohužel ani zda-

přistoupili zastupitelé, kteří pro návrh hlasovali,
aniž by požadovali od SŽDC jasný výčet pozemků, kterých se má změna týkat. SŽDC ví velice
dobře, na jaké pozemky si brousí zuby, neboť
má projekt i katastrální mapu v digitální podobě
s přesností na centimetry. Toto jistě ví i předkladatel pan Hlaváček. Proč nenavrhl, aby město
požadovalo podrobnější podklady? Politování
hodné je i to, že zastupitelé již podruhé hlasovali
o věcech týkajících se rekonstrukce železnice,
aniž by je zajímalo stanovisko Pracovní skupiny
leka nedosahuje. Zastupitelstvo přijalo kladné
usnesení k otázce, zda se tímto návrhem bude
vůbec zabývat. Nic více schváleno nebylo.
Fakt, že připouštíme diskuzi o možné změně ÚP,
nutně neznamená, že fakticky dojde k nějakému rozšíření projektu rekonstrukce železnice.
O přesném technickém provedení případné
přeložky samozřejmě budou vedena další jednání a město, nikoliv SŽDC, v těchto jednáních
má, ve vztahu k možnému rozšíření ÚP, poslední
slovo.
Na zastupitelstvu bylo zřetelně a opakovaně deklarováno, že bude svolána samostatná schůzka se všemi dotčenými obyvateli, na které bude
možné konkrétní návrhy ŠZDC prodiskutovat,
stejně jako možná alternativní řešení a návrhy,
které se město může pokusit směrem k SŽDC
prosadit (a tato schůzka byla následně opravdu
svolána).

pro rekonstrukci železnice. Vzhledem k tomu,
že SŽDC se snaží věc zamlžit a naše zastupitele
věc zřejmě nezajímá, pokusili jsme se dle možností určit, o jaké pozemky se vlastně jedná - jde
tedy pravděpodobně o parcely 8/1, 8/2, 20,
23, 29, 31, 400/2, 400/4, 402, 404, 406,
408, 410/1, 410/2, 412, 414, 415, 416, 4395,
4396, 4424/1, 4424/2.
Za Občanské sdružení
Kvalitní životní prostředí města Černošice
R. Blažek a F. Müller

Zastupitelstvo města současně rozhodlo o pořízení regulačního plánu pro tuto oblast, což
umožní městu definovat technické provedení
plánované přeložky výrazně podrobněji, než to
umožnuje samotný územní plán, aby bylo předem zcela jasné, jak by případná přeložka vypadala ve všech potřebných detailech.
Zda bude konkrétní návrh změny územního plánu a s tím související návrh regulačního plánu
vůbec posunut do dalších jednání (nebo dokonce schválen) v tuto chvíli nikdo z nás neví, to
vyplyne až z dalších jednání, mj. i s dotčenými
občany, jak bylo na zastupitelstvu avizováno.
Vedení města je v každém případě odhodláno bojovat směrem k SŽDC za takové řešení,
které bude k dotčeným pozemkům co možná
nejšetrnější.
Tomáš Hlaváček, člen zastupitelstva

Další příspěvky rubriky Z vašich názorů najdete na webu města v rubrice Co se do IL nevešlo.

z historie

Černošice se mohou chlubit kulturní památkou - v Blansku!
Černošice se mohou pochlubit kulturní památkou. A to přesto, že se nenachází na jeho území. Existuje totiž most, v roce 2010 prohlášený kulturní památkou, jehož kořeny jsou spjaty
právě s naším městem, konkrétně s Dolními
Mokropsy.
Již od roku 1862 spojuje oba břehy Berounky
most. Byl postaven ve Vídni podle tzv. Schiffkornovy soustavy. Most byl pouze jednokolejný.
Osud mu ale příliš nepřál - časté povodně odnášely jak pilíře, tak pole mostu. Zničené části
mostu byly vždy nahrazeny. Teprve po zřícení
mostu na Ukrajině se zjistilo, že Schiffkornova
konstrukce není dostatečně pevná. Proto byla
postupně všechna mostová pole nahrazena příhradovou soustavou. A právě po povodni roku
1872 byl přivezen nový díl mostu (který je teď
v Blansku) s příhradovou, přímopásovou nýtovanou soustavou z Chrudimi. Poslední pole bylo
vyměněno roku 1883 a most vesele sloužil až
do roku 1911.
V letech 1907-1908 přestala stačit jednokolejná trať Smíchov-Beroun a byla přistavěna
druhá kolej. Jednokolejný zůstával už jen most,
u kterého se připravovala velká výměna. V noci
ze sedmého na osmého července 1911 projel
večerní rychlík do Plzně po starém, jednokolejovém mostě a ráno projel rychlík z Plzně už po
novém, dvojkolejném.
14

Přesun do Blanska
A právě o jedno z polí ze starého mostu projevila zájem firma společnosti K. & R. Ježek
v Blansku, vyrábějící zemědělské stroje. Most
od státních drah odkoupila za 4.880 korun
a nechala si jej po železnici odvézt do Blanska. Když pan Ježek most kupoval, zajel přímo
do Mokropes, kde se tento most demontoval,
dal traťmistrovi 200 korun, aby součásti mostu
opatrně rozebral a očísloval. Toto také traťmistr
udělal a ještě dodal dvě bedny nových nýtů. Po
převozu do Blanska si firma most zkrátila a nainstalovala jej na závodní vlečku továrny přes řeku
Svitavu. Most zde sloužil až do roku 1996, kdy
byla vlečka zrušena.
Most však zůstal na svém místě a chátral. Používali jej obyvatelé Starého Blanska jako zkratku
do města. Otázka co s mostem vyvstala v roce
2008, kdy se most stal překážkou pro nová protipovodňová opatření na Svitavě. Díky aktivitám
občanského sdružení Kolejová byl most 9. listopadu 2009 snesen a umístěn u cyklostezky na
břehu řeky a členové sdružení o něj pečují.
V roce 2010 byl Ježkův vlečkový most, původně stojící v Mokropsech nad Berounkou, prohlášen za kulturní památku. Až někdy pojedete na
výlet do Blanska, tak se podívejte na most, co
býval tady u nás.
Petr Pánek

2x FOTO: archiv autora

-- Most po povodni 1872 --- Most vedle cyklostezky jako kulturní
památka s informační cedulí --
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zastávka
Penny Market
odjezd směr
Masopustní nám.,
Centrum Vráž

Recyklací
elektrospotřebičů
šetříme
životní prostředí

v 10.30

zastávka
Centrum Vráž
zastávka
Masopustní
náměstí
odjezd směr
Penny Market
přes Centrum
Vráž
v 9.30

SeniorBus
okružní linka – město Černošice
Zajišťuje Město Černošice ve spolupráci s firmou Handicap Transport
			
Zastávka
Masopustní náměstí
Centrum Vráž
Penny market
U kostela
ul. V Horce
Penny market

odjezd
9.30

361 televizí, 163 monitorů a 5 188,71 kg
drobného elektra – tolik elektrospotřebičů
občané našeho města vytřídili podle Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti
ASEKOL. Tím jsme uspořili 204,67 MWh
elektřiny, 10 476,09 litrů ropy (což se pro
představu rovná spotřebě stejného množství
potřebného k ujetí 154.061 km v běžném
osobním automobilu), 889,74 m3 vody (která
by stačila na 11.943 sprchování) a 7,56 tun
primárních surovin. Navíc jsme snížili emise
skleníkových plynů o 44,23 tun CO2 ekv.,
a produkci nebezpečných odpadů o 177,45
tun.
Výsledek studie neziskové společnosti
ASEKOL, která s naší obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení, jednoznačně prokázal, že zpětný odběr
elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných
100 televizorů uspoří spotřebu elektrické
energie pro domácnost až na 4 roky, nebo
ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až
k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele
počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých
monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou
pro chod notebooku po dobu necelých 5 let.
Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží
obrovský dík.
Renáta Petelíková,
vedoucí odboru technických služeb

přibližný čas příjezdu
cca 9.35
cca 9.40
cca 9.50
cca 9.55
cca 10.00

Penny market
10.30
Masopustní náměstí
cca 10.35
Penny market
cca 10.40
U kostela
cca 10.50
ul. V Horce
cca 10.55
Centrum Vráž
cca 11.00
			
• linka jezdí VŽDY V PONDĚLÍ
• je určena pro seniory a hendikepované
• jednosměrné jízdné 20 Kč (+ 22 Kč dotováno městem)
• možnost vystupovat na znamení v průběhu trasy (v oblasti Horky i nastupovat)
• maximální kapacita vozidla je 8 osob
• pevně dané časy jsou vyznačeny tučně, ostatní časy jsou pouze orientační
• informace na tel. 606 686 200
• trasu lze dle domluvy a požadavků občanů přizpůsobit

Magdalena Košťáková

15

z města a okolí

Předvánoční výlet pro seniory do Zittau
Kdy: čtvrtek 10. 12.
Odbor Dům s pečovatelskou službou pořádá
10. prosince letošní poslední výlet pro seniory.
Tentokrát zamíříme do města Zittau, nebo chcete-li Žitavy v Německu, kde navštívíme historické
centrum města. Na výlet máme zajištěného průvodce, který nám cestou sdělí informace o městu Zittau a ve městě s námi udělá informační pro-

cházku po historických památkách.
Odjezd autobusu je v 7.30 hodin z parkoviště
od Domu s pečovatelskou službou, poté pojedeme směrem k vlakové zastávce Černošice,
kde bude také možné přistoupit. Příjezd do
města Zittau je naplánován okolo 10.30 hodin
s odjezdem zpět v 16 hodin, tak aby byl návrat
do Černošic okolo 19 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 na výše uvedeném
čísle nebo osobně, a to v pracovní dny mezi 13
a 15 hodinou.)
Podmínky pro přihlášení: Platný občanský
průkaz.
Miroslav Strejček, vedoucí DPS

Nebylo to na draka!
V pořadí již druhá Drakiáda TOP 09 se uskutečnila v sobotu 10. října. Na vrážské hřiště,
kde akce opět probíhala, dorazilo s vlastnoručně vyráběnými i kupovanými draky několik
desítek rodin. Vedle tradičního zápolení o to,
komu jeho dráček doletí nejvýše, si účastníci
mohli užít i doprovodný program, připravený ve
spolupráci s Rádiem Blaník.
Pro děti byl k dispozici skákací hrad, trampolína, malování papírových draků či soutěže
o drobné ceny, rodiče měli možnost ochutnat skutečně zdravou stravu u stánku Jany
Neumanové a Slávky Kopačkové, které tímto
kulinářským počinem chtěly zahájit veřejnou
diskuzi o školním stravování v Černošicích.
Připomínkou mizejících podzimních radovánek
bylo pečení brambor a jablek na ohni, jehož se
dychtivě ujala rodina Voldřichova ve spolupráci
s Petrem Ullrichem – ohniště po skončení akce
samozřejmě ekologicky zakryli původními drny.
Koláče, buchty a další výrobky černošických

FOTO: Martina Řehořová

-- Na vrážské hřiště dorazily s draky desítky dětí. --

hospodyněk doplnili skvělou kávou Petrové
Wolf a Pánek. Kdo právě nejedl či nesoutěžil,
mohl si odpočinout v polštářovém koutku – jak
se ukázalo, tato možnost přišla vhod i mnohým
rodičům – nebo jen tak poklábosit se sousedy.
Jelikož se akcí příjemně bavili jak účastní-

ci, tak sami organizátoři, lze předpokládat, že
černošická TOP 09 i v příštím roce drakiádu
zopakuje. Díky všem, kdo přidali ruku k dílu
a hlavně všem, kdo si přišli Drakiádu TOP 09
užít, protože bez nich by to bylo na draka!
Martina Řehořová

Černošice podepsaly partnerskou smlouvu s německým Themarem
Koncem září se delegace z Černošic zúčastnila
v durynském městě Themaru oslav 25. výročí
vzniku partnerství mezi Themarem a bavorským
Gerbrunnem, se kterým Černošice váží dlouholeté partnerské styky. A při té příležitosti zde
starosta našeho města Filip Kořínkem podepsal
partnerskou smlouvu také s Themarem.
Themar je historické městečko na břehu říčky
Werry obklopené středověkými kamennými hradbami s věžemi. Uprostřed města stojí evangelický
kostel z 16. století a samozřejmě řada historicky
cenných hrázděných domů. Žije zde přibližně
3000 obyvatel. Tolik pro seznámení.
Vztahy mezi Černošicemi a Themarem se vyvíjely postupně. Hlavní podněty vznikaly při příležitostech, kdy se členové spolku „Themar trifft

Europa“ (Themar se setkává s Evropou) zúčastňovali akcí pořádaných Černošicemi a partnerem
z Bavorska - Gerbrunnem. A tak ve smyslu hesla
„Můj přítel je tvůj přítel“ došlo v roce 2011 k jakémusi „zasnoubení“ - podpisu Smlouvy o přátelství
Černošic a Themaru. Pak následovaly čilé výměny hudebních souborů, dále například návštěva
celého autobusu themarských v Černošicích
a v neposlední řadě společné workshopy školáků
obou měst. To vše a mnoho dalšího logicky vyústilo v rozhodnutí uzavřít s Themarem plnohodnotnou smlouvu partnerskou.
„Věřím, že podpisem partnerské smlouvy vztahy s Themarem dosáhnou ještě vyšší úrovně,“ řekl
Filip Kořínek ve svém projevu 26. září v Themaru.
„Příští rok slavíme 700. výročí narození Karla IV.

Velmi by nás potěšilo, kdyby se tohoto výročí zúčastnili zástupci spolků a umělci z našich partnerských měst,“ pozval následně všechny přítomné
do Černošic. V publiku kromě themarských bylo
i mnoho přátel z Gerbrunnu, polské Lešnice
a francouzského Molsheimu, protože v tentýž
den slavil Themar a Gerbrunn 25. jubileum podpisu partnerské smlouvy, jinými slovy „stříbrnou
svatbu“. A to si nikdo nemohl nechat ujít.
Na okraji oficiálních oslav proběhlo sezení zástupců spolků z partnerských měst, aby naplánovali společné akce pro příští rok. Themarský
spolek se hned přihlásil k účasti na královském
průvodu Karla IV. A Francouzi? Těch přijede snad
celý autobus!
Hana Houštecká

2x FOTO: H. Houštecká

-- Při neformálním posezení už vznikla nejedna dobrá myšlenka. -16

-- Filip Kořínek (Černošice) a Herbert Böse (Themar)
při podpisu Smlouvy o partnerství --
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Chorus Angelus přivítal spřátelené sbory
Prostory modlitebny Círve bratrské na černošické Vráži rozezněly v sobotu 10. října odpoledne
tři spřátelené sbory: Rolničky Plzeň, Tůmy a Kvítci z Kostelce nad Orlicí a místní Chorus Angelus.
A to u příležitosti výročí úmrtí Mistra Jana Husa.
Koncert Zrcadlo přátelství v rámci cyklu Musica
coniucta omnia pořádal zdejší dětský pěvecký
sbor Chorus Angelus spolu s Unií českých pěveckých sborů. Sbory zazpívaly jednotlivě se
svými sbormistry, v druhé polovině koncertu
zazněla Truvérská mše od Petra Ebena ve společném podání kosteleckých Tům, koncertního
oddělení a přípravky A sboru Chorus Angelus
pod vedením sbormistryně Dagmar Potštejnské z Kostelce. V závěru se přidaly i ostatní děti
(Kvítci a Rolničky) společnou písní o plzeňské
věži pod vedením sbormistryně Evy Markvartové
z Plzně. Celé odpoledne moderoval umělecký
vedoucí Choru Angelu Roman Michálek.
Společnému koncertu předcházelo dopolední zpívání na nádvoří hradu Karlštejn, který si kostelečtí a plzenští hosté měli možnost

Můj kamarád
vetřelec
První říjnový pátek se Club Kino stalo obětí mimozemské invaze. Proběhla zde totiž další ze
série akcí Bass Černošice. Na jeden večer byl
v Club Kinu k zhlédnutí například laser-metající
válečný tripod či interaktivní mimozemský superpočítač. To a další instalace připravili organizátoři k vystoupení předního českého hudebního producenta (skladatele) Pavla Ridoška,
vystupujícím pod pseudonymem RIDO, který
patří mezi špičku světové drum&bassové scény. Po jeho boku vystoupila česká královna vinylových desek Kan-Jacca, která vede jedinou
českou dámskou dj crew Bassistaz, program
pak doplnila místní DUNENI.cz crew. Kromě
bezmála 250 návštěvníků zavítala do Club Kina
i hlavní zrůda známá z řady filmů Vetřelec se
svým protějškem predátorem a společně s návštěvníky akci pořádně rozproudili.
Další ze série večerů Bass Černošice proběhne v pátek 18. prosince opět v Club Kině,
kdy k nám zavítá nejslavnější české duo Deadly Viperz. Partnery akce jsou třikrát chmelený
Excellent od Gambrinusu, Město Černošice
a energetický nápoj Fakeer - energie bez chemie. Nejen partnerům, ale především všem
návštěvníkům děkujeme a těšíme se opět před
Vánoci.
Jan Jelínek
FOTO: Tomáš Hejlek

prohlédnout. Po obědě následovala společná
zkouška všech účastníků, která prokázala, že
děti z různých sborů dovedou pracovat také pod
jiným uměleckým vedením a tato zkušenost je

může v mnoha ohledech obohatit. Už se těšíme
na naši návštěvu Plzně a Kostelce.
Za Chorus Angelus
Simona Kysilková Šnajperková
FOTO: archiv Chorus Angelus

-- Koncert Zrcadlo přátelství měl úspěch. --

Jubilejní prodeje mezi vraty zalité sluncem
Desáté jubilejní garážové prodeje jsme v Černošicích oslavili důstojně. Tentokrát se k prodeji
přihlásilo přes 60 prodejců. V ulicích tak byli
vidět místní i přespolní, vybavení mapkou nebo
telefonem, jak vymýšlí nejlepší trasu, jak toho
co nejvíce stihnout. I tentokrát byl sortiment víc
než nápaditý! Ke skvělé atmosféře notně pomohlo, že počasí bylo na začátek října nebývale
krásné.
Díky všem, kteří se jakkoli aktivně podílejí na
užitečném trendu nemít doma zbytečně věci,
které nepotřebujeme. Jsem také moc ráda, že
se událost ujala a inspiruje i další obce a části
Prahy. Na jaře se určitě přidají Úvaly a možná
i Jinočany a pražská Homolka.
Na závěr taková malá zajímavost, malou reportáž z naší akce si budou jako inspiraci prohlížet studenti managementu na VŠE v rámci jejich

projektu „Jak měním svět“. Tak díky, že ho měníte se mnou! Všechny informace, tipy a fotografie
z akce najdete na webu www.garagesalecernosice.cz nebo facebooku.
Těšíme se zase na jaře!
Bára Veselá
FOTO: Bára Veselá

-- Prodejní louka se opět zaplnila. --

MŠ Ottománek – projekty nás baví!
Léto přineslo hodně sluníčka, a aby přechod
do chladných podzimních dnů nebyl tak krutý,
rozhodli jsme se v naší školce letošní školní
rok procestovat celý svět. Proč nezačít třeba
v horké Africe? A tak jsme si postupně ve třídě
vytvořili džungli s hadím doupětem plnou zelených lián, zvířat, květin a domorodců. Malovali a vyráběli jsme nejrůznějšími technikami
– vodovky, voskovky, tuš, tempera, keramická
hlína… Nakonec jsme ze všech výrobků uspořádali velkou výstavu s opravdovou vernisáží
a pozvali na ni rodiče, sourozence a vlastně
všechny, kteří si ji chtěli prohlédnout! Pořádně
jsme si užili i při společném bubnování s facilitátorem Petrem Šušorem.
Projekty realizované ve školce jsou zpracovány vždy s ohledem na využití metody NTC
Learning – u dětí rozvíjíme asociativní myšlení. Děti se učí pracovat s abstraktními sym-

boly, jako jsou například vlajky států, značky
aut, řeší logické úlohy, vytvářejí myšlenkové
mapy. Každý den jsou do pohybových chvilek
zařazovány cviky na rozvoj rovnováhy, rotační
cvičení, hrátky s míčem a další.
Cesta do Afriky byla úžasná, už teď se těšíme na další putování – třeba do Ria na LOH !
Pohádkové pátky v Kvítečku
Novinku pro veřejnost jsme pak připravili
v pohybovém studiu v Jitřní ul. Těšit se můžete
na Pohádkové pátky v Kvítečku s Terezou Raddovou. Probíhají vždy od 8 do 13 hodin, a jsou
určeny pro děti a rodiče, kteří rádi tvoří, cvičí
a poslouchají pohádky. Cena za jednu návštěvu
je 50 korun. Přihlášky e-mailem na babyclub@
ottomanek.cz nebo tel. 603 745 576 (V. Ottomanská). Více na www.ottomanek.cz.
Vladimíra Ottomanská, ředitelka MŠ
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Pomozte nám doplnit školní knihovnu!
Základní škola Černošice disponuje vlastní školní
knihovnou, o kterou se nově stará paní knihovnice Simona Kysilková Šnajperková. Žáci i učitelé
si zde mohou půjčovat knihy zdarma. Knihovna
v současnosti čítá asi 5 000 svazků, což při počtu
794 žáků a 45 učitelů není mnoho.
Knihovna shromažďuje nejen tzv. povinnou
četbu (od které se postupně upouští), ale také
nejrůznější encyklopedie, slovníky a příručky.
S nimi by se žáci během základní školní docházky měli naučit pracovat. Úloha školní knihovny je
ale ještě i jiná - moderní knihovna má být centrem informační výchovy. Vše přece nelze na-

Mifun natáčí nové CD

lézt prostřednictvím internetového vyhledávače.
Paní knihovnice tak bude pokračovat v pořádání
pravidelných exkurzí tříd do knihovny, připravuje
besedy s místními i přespolními autory. A jako
každoročně se školní knihovna zapojí rovněž do
tradiční Noci s Andersenem (v dubnu příštího
roku).
Co vše v naší knihovně máme
Nejstarší knihy, které ve zdejší knihovně
máme, pocházejí z 30. let 20. století, tedy
z doby výstavby původní mokropeské budovy.
Proměnou prošla knihovna na přelomu 90. let,

kdy se mnoho knih vyřadilo a ve vyřazování se
bude pokračovat.
Knižní nabídka se sice od 90. let nebývale
rozšířila, na nákup nových knih však nezbývá ve
školním rozpočtu mnoho financí. Proto vyzýváme Vás, spoluobčany i rodiče školou povinných
dětí, přispějte nám do knižního fondu knihami,
které byste vyřadili a nevíte kam s nimi, či určitou finanční částkou pro zakoupení vhodné
literatury. Náš cíl je společný - naučme děti žít
s knihami!
Ludmila Zhoufová
zástupce školy

FOTO: archiv Mifun

Dětskému sboru Mifun už naplno běží pátá
sezóna. Schází se na zkouškách i víkendových workshopech v Černošicích, Všenorech,
Praze a nově také v Hlásné Třebani. Pracují
s hlasem, s hudebními nástroji, učí se správně
dýchat, udržet rytmus, zlepšovat motoriku
a schopnost soustředit se. Zkoušky probíhají
jednou týdně s vizí budoucí veřejné prezentace.
Jejich podstata zůstává stále stejná – vzdělávat
děti v hudbě. Aby tato idea byla naplněna, děti
se seznamují s hudbou komplexně, tedy od
absolutních základů, až po zásady hudební
interpretace. Mifun připravuje své projekty
s profesionálními umělci a zkušenými lektory.
Repertoár sboru má široký rozsah, od klasické
hudby přes pop, jazz až po world music. Důraz
je také kladen na improvizaci.
Co pro vás děti chystají
Právě v těchto dnech sbor nahrává cédéčko
vánočních písní s názvem „Mifun si koleduje..!“
v duchu domácího rodinného muzicírování.
K tomu si zve partu kamarádů muzikantů a bratra sbormistra, klavíristu Honzu Polívku, který
vše okoření svými skvělými improvizacemi. Výsledek vám představí 18. prosince na slavnost-

-- Repertoár sboru má široký rozsah, od klasické hudby přes pop, jazz až po world music. --

ním koncertě v černošické Modlitebně Církve
bratrské na Vráži společně s Mezinárodním
sborem Frankfurt – Praha, se kterým se hned
následující den vydá na turné do německých
měst Gerbrunn a Ingolstadt.
V programu kromě tradičních i méně známých koled zazní virtuózní osmihlasé variace

na starý anglický chorál A Boy was born op.3
Benjamina Brittena pro smíšený a chlapecký
sbor s doprovodem varhan.
Líbí se vám, co děláme, a chcete nás podpořit? Můžete to udělat na crowdfoundingovém webu www.hithit.com/mifun.
Jiří Polívka a dětský sbor Mifun

Vepřové hody na zimním stadionu

si vybrat jaternici, jelito, ovar nebo guláš. Současně zveme všechny děti
a rodiče na veřejné bruslení.

Kdy: sobota 21. 11.
Kde: zimní stadion SK Černošice
SK Černošice si dovoluje pozvat všechny příznivce sportu a ledního hokeje na vepřové hody, které pořádáme dne 21. 11. 2015 u příležitosti domácího utkání Krajské ligy mužů. Naši borci zkříží své hole s dlouholetým
rivalem HC Benešov. Utkání začíná v 16.30 hodin, vstupné 50 Kč. Každý
divák s platnou vstupenkou dostane zdarma výslužku ze zabijačky. Můžete

Program:
• 13.30 - 15.30 veřejné bruslení
• 16.30 - 18.45 hokejové utkání
•	Zabijačka se bude rozdávat již od 13.00 hod.
Akci pořádáme ve spolupráci s restaurací Na zimním stadionu, městem
Černošice a pivovarem STAROPRAMEN.

FOTO: archiv SK Černošice

-- Ke vstupence na utkání Krajské ligy mužů dostanete zdarma
výslužku ze zabijačky. -18

Nábor malých hokejistů
Od 22. září probíhá úspěšně nábor chlapců a dívek do oddílu ledního hokeje. Přijďte se k nám připojit v době pravidelných tréninků v úterý
a čtvrtek od 15 do 16 hod. nebo v neděli od 8 do 9 hod. Případné změny
termínů a bližší informace naleznete na www.sk-cernosice.cz , anebo vám
je podá Martin Jůzek, tel. 602 390 430 nebo L. Záhorský, tel. 603 161
237. Svaz ledního hokeje poskytuje začínajícím hokejistům základní výstroj, kterou si po dohodě s trenéry můžete zapůjčit na zimním stadionu.
Srdečně Vás také zveme na další domácí utkání SK Černošice versus
BK Mladá Boleslav dne 27. 11. 2015 v 16.30 hodin.
Za SK Černošice Martin Jůzek

z města a okolí
FOTO: Dana Pánková

FOTO: Petr Kubín

-- Děti se závodu zúčastnily v hojném počtu... --

Černošický běh se vydařil !!!
Když jsme začali mluvit o organizaci prvního ročníku Černošického běhu,
představovali jsme si závod, kde nakreslíme křídou start a cíl, navlékneme
startovní čísla a s pár nadšenci se postavíme na start.
Přijetím nápadu, že během oslavíme výročí 900
let od založení Černošic, se naše plány začaly
měnit. Stanovený cíl zaběhnout společně 900
km rozdělil náš organizátorský tým na optimisty
a pesimisty. Zatímco pesimističtější část z nás
FOTO: Petr Kubín

-- Nechyběli ani zástupci starší generace. -FOTO: Petr Kubín

tvrdila, že mety 900 km nelze dosáhnout, optimisté naopak ubezpečovali, že naše obec je
plná běhajících občanů, kteří jsou odhodláni postavit se na start a číslu 900 se lze přiblížit.
První Černošický běh, který se konal 19. 9.
2015, však předčil očekávání nás všech. Vysněnou hranici 900 km se nejen podařilo naplnit,
ale dokonce překonat. Společně jsme součtem
všech tratí uběhli 1047,35 km. A to není vše.
Za bábovky, koláče, buchty, rohlíčky a sušenky,
které upekli černošické pekařky a pekaři jsme
vybrali neuvěřitelných 12.267 Kč.
Rádi bychom upřímně poděkovali všem, kteří
nás podpořili a kteří se podíleli na zdaru Černošického běhu.
Konkrétně je třeba vyzdvihnout:
1. Všechny účastníky, kteří se chovali podle zásad fair play a napnuli sportovní síly k vysněné
metě 900 km.
2. Sponzory a podporující organizace, kterými
byli – bar a restaurace Bolleta, Bílá Slunečnice,
Cukrárna Hájek a Hájková, David Rakušan –
restaurace Zimní stadion, Fojtů Martina– logo,
FROST FLOWER s.r.o. – majitel lesa, Pan
Florián – majitel lesa a pozemku (Roblín), Hasiči, Bambule, IBS Rokal, květinářství na Vráži

-- …ty nejlepší si poté užily skvělou chvíli na
stupních vítězů. --

– Robert Záhorský, kosmetika Le Chaton a La
Chévre, Manufaktura, Město Černošice (zejména odbor kultury a technické služby), Pekařství
Veselý, Pekařství Fišer, Procházková Eva, Skauti
Černošice, Sokol Černošice, Sphere card – Jiří
Brych, Stavebniny Rokal Praha a.s., Stavitelství
Řehoř, Rádio Blaník, Řehoř Marek – masáže,
Veronika Hýsková, Voldřichovi. Zdravá výživa.
3. Ochotný a pracovitý tým dobrovolníků, který
stavěl, boural, běhal, jezdil na kole, ošetřoval,
prodával, podával občerstvení, zastavoval automobily, fotografoval a hlavně zůstal v pohodě
a povzbuzoval závodníky.
4. Černošické pekařky a pekaře, kteří přinesli
mnoho dobrot, jejichž prodej významně přispěl
k zisku Černošického běhu určeného k podpoře vybavení černošické haly.
5. Moderátora Honzu Nováka, který byl schopen celé odpoledne mluvit, nepodléhat panice
a ještě napéci v pátek večer perník.
Další informace k výsledkům běhu a fotogalerii závodu naleznete na www.cernosickybeh.cz.
Díky moc, byli jste skvělí!
Za organizační tým –
Dana Pánková – ředitelka závodu,
Bětka Kratochvílová – rozhodčí,
Petr Pánek – startér a technická podpora,
Tomáš Kratochvíl – značení trasy,
fotodokumentace

FOTO: Petr Kubín

-- Všichni závodníci běželi naplno. -19
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Potápěči v Černošicích
Díky dlouhodobé spolupráci policie České republiky z poříčního oddělení
Slapy a rybářskou stráží MO Černošice se nám podařilo domluvit ukázku
práce policejních potápěčů pro základní školu v Komenského ulici. Vzhledem k vytížení a náročnosti práce poříčního oddělení jsme ukázku plánovali s dvouměsíčním předstihem. S obavou jsme proto sledovali předpověď počasí na 15. října, která předpokládala vytrvalý déšť.
Naštěstí se počasí umoudřilo, a tak se děti mohly seznámit s kompletním vybavením policejních potápěčů, ukázkou „nastrojení“ potápěče
a poučením o základních pravidlech pro bezpečný pohyb dětí okolo vody
a na ní. S velkým zájmem děti sledovaly vyprávění policejních potápěčů
z minulých zásahů. Poté následovala dlouho očekávaná praktická ukázka
ponoru v řece Berounce, při níž děti sledovaly práci policejního potápěče
a komunikaci mezi ním a „návodčím“. Úspěšné nalezení tajemné bedny
s „pokladem“ děti odměnily hlasitým potleskem. Obsah „pokladu“ potápěči předali vyučujícím, a ti ho rozdělili mezi děti.
Závěrem bychom rádi poděkovali oběma potápěčům z poříčního oddě-

Odpolední hernička
v Barevném ostrově
KDY: každé úterý 16.00-18.00
KDE: červená třída MŠ Barevný ostrov (Pod Ptáčnicí 2158)
Na hraní venku je již zima. Mateřské centrum Tam-Tam Mraveniště proto
opět rozjíždí od 3. listopadu Odpolední herničku pro miminka, batolata
a předškolní děti s rodiči. Setkání probíhají formou volné herny, kde rodiče či prarodiče dohlížejí na své děti. K dispozici bude vždy čaj. A pokud
máte chuť upéct něco dobrého a nabídnout ostatním, budeme moc rádi!
Vstupné za rodinu je 50 Kč.
Za MC Mraveniště Lenka Divišová

Zprávy
ze Sokola
Sokolská „drakiáda“
Za krásného slunečného počasí a slabého větru proběhla v neděli
4. října na Višňovce již tradiční sokolská „drakiáda“. Na programu
bylo samozřejmě pouštění draků, ale ještě něco navíc. Pro účastníky byl připraven krátký „orienťáček.“ Děti prošly vyznačenou trasu lesem a cestou plnily úkoly k tématu příroda. Na závěr se všichni utkali
v soutěži o nejvýše a o nejdéle letícího draka. Úsilí zúčastněných bylo
maximální a na všechny čekala sladká dračí odměna. Velké díky organizátorům za přípravu trasy a napečení skvělých domácích dračích
perníčků a dortů. Těšíme se na další ročník!
Za Sokol Černošice Naďa Suchá

Svatomartinský
lampionový průvod
KDY: sobota 7. 11. v 17.00
KDE: sraz u lávky pod černošickým
nádražím
Lampionový průvod povedeme přes lávku
Dolními Černošicemi. Společně zapálíme svatomartinskou svíčku a podělíme se o rohlíčky. Průvod je
vhodný i pro malé děti v kočárku.
Projekt je podpořen Městem Černošice.
Za MC Tam-Tam Mraveniště
Lenka Divišová
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FOTO: Martina Šimčíková

-- Děti ze školy Komenského zhlédly ukázku práce policejních potápěčů. --

lení Slapy za jejich čas, precizní představení potápěčské techniky a ukázku policejní práce.
David Šimčík
Předseda MO ČRS Černošice

Listopad v MC Mraveniště
• 3. 11. Otvíráme odpolední herničku
ve školce Barevný ostrov – Přijďte si
s dětmi pohrát do červené třídy v mateřské škole Barevný ostrov. Hernička je
pro vás otevřena od 16 do 18 hodin.
• 6. 11. Lampionové mraveniště – Blíží se
nám Svatomartinský lampiónový průvod a my si na něj společně přichystáme zářivý lampiónek.
• 7. 11. Svatomartinský lampionový
průvod
• 10. 11. Odpolední volná hernička ve
školce Barevný ostrov
• 13. 11. Koníčkové mraveniště – poslechneme si pověst o Sv. Martinovi, vyrobíme podkovičku pro jeho koně a k tomu si zacvičíme, pohrajeme
a zazpíváme.
• 17. 11. Státní svátek – Odpolední hernička zavřená
• 20. 11. Knoflíkové mraveniště – Venku už studeně fouká, ale
nám to nevadí. V mraveništi se zachumláme do zimního kabátku,
který si vyzdobíme barevnými knoflíky.
• 24. 11. Odpolední volná hernička ve školce Barevný ostrov
• 27. 11. Adventní mraveniště – Adventní čas je za dveřmi, přijďte
si o tom s námi popovídat u šálku horkého čaje a pak si s malými mravenečky vyrobit překrásný adventní věneček, který všechny
potěší.
MC Mraveniště můžete navštívit každý pátek vždy od 9 do 11 hodin
v centru MaNa naproti kostelu nebo je pro vás od listopadu připravena
každé úterý od 16 do 18 hodin hernička v budově školky Barevný
ostrov.
Kontakt: mraveniste@seznam.cz, tel. 724 596 037, 603 200 569

Aktuální program pravidelných setkání i jednotlivých akcí najdete
také na adrese: www.tamtammraveniste.estranky.cz.
Za MC Tam-Tam Mraveniště Lenka Divišová

inzerce

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

z města a okolí
Kam za kulturou, zábavou a vzděláním - v Černošicích
listopad

1.11.
4. 11.
6. 11.
7. 11.
7. 11.
8. 11.
11. 11.
11. 11.
12. 11.
13. 11.
14. 11.
14. 11.
14. 11.
15. 11.
17.-22.
11.
18. 11.
19. 11.
20. 11.
21. 11.
21. 11.
22. 11.

O Smolíčkovi, kůzlátkách a Budulínkovi - divadlo pro děti
Uprchlická krize – diskuzní večer z cyklu Křižovatky na téma „příliv uprchlíků do Evropy
jako etická výzva (nejen) pro církev“
Narozeniny a jiné vylomeniny - oslava narozenin všech, kteří se narodili v listopadu
Svatomartinský lampionový průvod
Černošický ples
Bazar dětského oblečení, hraček a ostatních potřeb pro děti
25 let firmy Šiba
Jeruzalém: Město tří náboženství – diskuzní večer z cyklu Křižovatky na téma „napjatá
koexistence světových náboženství v jednom prostoru“
Jitka Šuranská Trio – cimbálová muzika
Contami Nation + Lokomotiva Planet - koncert
3. Fashion Piknik – jídlo, pití a handmade (tedy rukodělné) výrobky na prodej
Honza Jícha a Notičky – koncert
Poletíme? aneb Turbošansón poprvé v Černošicích - koncert
Červená karkulka aneb to je náhodička - divadlo pro děti
Černošice v proměnách času – výstava k 900 letům od první zmínky o Černošicích

26. 11.
27. 11.
27. 11.

Ze srdce Evropy do Santiaga de Compostela - cestopisný večer
Dryáčník - divadlo pro dospělé
2x A dost - koncert
Vepřové hody na zimním stadionu (od 13.00) a utkání Krajské ligy mužů (16.30)
13. narozeniny Club Kina tentokrát ve stylu uniforem
Haydnova Paukenmesse - Černošická komorní filharmonie ve spolupráci s Pražskými
Pěvci pod vedením Stanislava Mistra
Oslava 5. výročí postavení modlitebny Církve bratrské – neformální setkání
Co je a není správné - pohádka pro děti
Melanie Scholtz (JAR) - koncert
Mistr Jan Hus: život a smrt jedné touhy – diskusní večer z cyklu Křižovatky k výročí 600
let od upálení Mistra Jana Husa
Veřejná prezentace výsledků průzkumu spokojenosti obyvatel Černošic
Znouzectnost + Klika - koncert
Humanitární sbírka Diakonie Broumov

28. 11.

Humanitární sbírka Diakonie Broumov

28. 11.

„Reportér na stopu“ – vyprávění reportéra Tomáše Poláčka a autogramiáda jeho knihy, za
hudebního doprovodu Xaviera Baumaxa
O tom, jak Kvak a Žbluňk slavili Vánoce - divadlo pro děti

22. 11.
22. 11.
23. 11.
25. 11.

29. 11.

16.00, Club Kino
19.00, modlitebna Církve bratrské
19.00, Club Kino
17.00, sraz u lávky pod černošickým
nádražím
19.30, Club Kino
14.00-18.00, Club Kino
18.00, Club Kino

20.00, Club Kino
20.00, Club Kino
14.00-16.30, prostor před nádražím
v Mokropsech
19.00, městský sál na Vráži
20.00, Club Kino
16.00, Club Kino
Komunitní centrum MaNa, Komenského
ul. (naproti kostelu)
20.00, Club Kino
20.00, Club Kino
20.00, Club Kino
od 13.00, zimní stadion Černošice
20.00, Club Kino
19.00, kostel Nanebevzetí Panny Marie
13.30, modlitebna Církve bratrské
16.00, Club Kino
20.00, Club Kino
19.00, modlitebna Církve bratrské
18.00, Club Kino
20.00, Club Kino
15.00-18.00, Dům s pečovatelskou službou na Vráži
8.00-14.00, Dům s pečovatelskou službou
na Vráži
20.00, Club Kino
16.00, Club Kino

prosinec

4. 12.
5. 12.
5. 12.
6. 12.

BR.SAL. CUP – soutěž v bramborovém salátu
Mikulášské trhy
Drunk Lamb a Acoustic Noise Band – bluesový večírek
Jozífek a Maruška mají děťátko – divadlo pro děti na motivy známého biblického příběhu
o narození Ježíše Krista

Restaurace Pod Lípou
10.00-18.00, náměstí Centra Vráž
20.00, Club Kino
16.00, Club Kino

Svatomartinské posvícení – jarmark, zabijačkové pochoutky, posvícenské koláče, svatomartinské víno, bohatý program. A přijede i Martin na koni! Na závěr v 17.30 lampionový
průvod.
Osm dní v nebi – divadélko pro děti
Cesty naděje – Štěpán Rak a Alfred Strejček, čtrnáct zastavení na cestách naděje pro
připomenutí, že víra i láska může hory přenášet, a že nikdy není vše ztraceno.
Adventní trhy – stánky, divadélka, vystoupení a na závěr v 17.00 Mostový ohňostroj
Mostový ples
Květinové dekorace – tradiční prodejní výstava

13.00-18.30, náves v Letech

Karlštejnský královský advent – adventní program, vystoupení tanečních, pěveckých
a hudebních souborů

10.00-17.30, náměstí v Karlštejně

v okolí
listopad

7. 11.
15. 11.
23. 11.
28. 11.
28. 11.
21.-29.
11.
29. 11.

15.00, sál Dr. Fürsta v Dobřichovicích
19.30, sál u Kafků v Letech
od 8.00, u zámku Dobřichovice
20.00, hala BIOS v Dobřichovicích
Sál Dr. Fürsta v Dobřichovicích
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Modlitebna CB
slaví páté jubileum
Kdy: neděle 22. 11. v 13.30
Kde: modlitebna CB
Koncem listopadu proběhne oslava 5. výročí postavení modlitebny Církve bratrské na
Vráži. Půjde o neformální odpolední setkání
s písněmi našeho pěveckého sboru i kapely,
promítáním fotek a pár slov k minulosti i současnosti Církve bratrské v Černošicích, s kávou a pohoštěním. Cítíme se být součástí
celé obce, proto srdečně zveme všechny
občany Černošic.
Pavel Paluchník, kazatel Církve bratrské
FOTO: CB
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MELANIE SCHOLTZ QUARTET (JAR)
Kdy: pondělí 23. 11. v 20.00
Kde: Club Kino
České turné Melanie Scholtz Quartet (JAR) je
zcela vyprodané. V Černošicích tak budete mít
jedinečnou příležitost si tento hudební bonbónek užít. Zcela mimořádně vás tedy do Club
Kina zveme v pondělí.
Melanie pochází z hudební rodiny, od pěti let
se učila na piano, od 16 let soukromě studovala zpěv. V roce 1997 zahájila svá školní studia
zpěvu (College of Music na Univerzitě Kapského Města), jež absolvovala v roce 2000 v oboru „operní a jazzová pěvkyně“. Jen o dva roky
později Melanie Scholtz vyhrála cenu „Best
Jazz Vocalist“. A za další čtyři roky realizovala
své debutové album s názvem „Zillion Miles“.
Melanie je zde skladatelkou textů i hudby.
V roce 2009 nahrála své druhé CD 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. Proto věřím, že si na tento koncert najdete čas i v pondělí 23. listopadu. Vstupenky
na koncert obdržíte za 150 Kč v předprodeji
(Minimarket u černošického nádraží) nebo za
180 Kč na místě před koncertem. Více informací najdete na www.melaniescholtz.com. Srdečně zve město Černošice.
Pavel Blaženín
FOTO: archiv pořadatele

-- Melanie Scholtz --

z města a okolí

Poletíme? aneb Turbošansón poprvé v Černošicích
Kdy: sobota 14. 11. v 20.00
Kde: Club Kino
Již název skupiny, který je vlastně otázkou, napovídá, že půjde o nevšední
zážitek. Poletíme? kladou důraz na vtipné, poetické a současně přímočaré
texty. Odlehčenou formou vypráví o složitých nebo smutných věcech, přesto však dýchají barevnou a veselou náladou a jsou plné svižné rytmiky. Na
koncertě se budete smát, tančit nebo vám přeběhne mráz po zádech, když
v písni pojmenují váš problém. S Poletíme? se rozhodně nudit nebudete,
což mohou potvrdit návštěvníci festivalů United Islands, Colours of Ostrava,
Jam Rock, Rock for People, Trutnov a dalších. Už jen díky netradičnímu nástrojovému obsazení, se kterým kapela dobře zvládá punk, stejně jako jazz.
Kapelníkem, hráčem na banjo, zpěvákem, textařem a zásadní osobností
kapely je výtvarník Rudolf Brančovský. Umělcův netrénovaný hlas stále více
poškozený kouřením a pitím stojí na pódiu stejně sebejistě, jako starý kapitán dávné plachetnice pevně rozhodnutý obeplout svět. Jeho posádku
pak tvoří pětice mořských vlků, kteří vědí přesně, co mají dělat, aby plavba
dopadla dobře.
Vstupenky na koncert obdržíte za 140 Kč v předprodeji (Minimarket
u černošického nádraží) nebo za 150 Kč na místě před koncertem. Více
informací najdete na www.poletime.info. Srdečně zve město Černošice.

FOTO: archiv kapely

Pavel Blaženín

-- S kapelou Poletíme? se rozhodně nudit nebudete. --

DRUNK LAMB a Acoustic Noise Band
Kdy: pátek 5. 12. ve 20.00
Kde: Club Kino
Nenechte si ujít bluesový večírek, na kterém

vystoupí s místním Acoustic Noise Bandem
polská bluesová kapela roku 2014 Drunk
Lamb. Mladá skupina vznikla na počátku roku

Haydnova Paukenmesse
Kdy: neděle 22. 11. v 19.00
Kde: kostel Nanebevzetí Panny Marie (Komenského ul.)
Koncertní sezónu 2015 uzavře Černošická komorní filharmonie ve
spolupráci s Pražskými Pěvci pod vedením Stanislava Mistra důstojnou protiváhou na jaře provedené Dvořákovy Stabat Mater. Na závěr
liturgického roku, k poctě slavnosti Krista Krále a sv. Cecílie, patronky hudebníků, zazní Missa in tempore belli - Mše ve válečné době
Josepha Haydna, známá u nás jako Paukenmesse - Mše s údery
kotlů. Velkorysé symfonické obsazení si s Dvořákem nezadá, je
chudší jen o trombóny a horny mu stačí dvě, ale také se není třeba
obávat, že by to s těmi údery přeháněl jako jeho žák Beethoven,
o jehož válečné symfonii kritika psala, že po jejím vyslechnutí byste
snadno mohli ohluchnout jako on. „Papá“ Haydn měl velký smysl
pro míru a zde velmi vkusně střídá dramatická místa s líbeznou poezií, nenechte si ujít zejména nápadité violoncellové sólo a vynikající
sbory, vždy laskavý a vlídný skladatel naznačuje, že život nemusí být
stále jen boj.

2014 v megapoli baltického Trojměstí (Gdaňsk-Gdyně-Sopoty), ale považuje se za gdaňské seskupení.
Inspirací „Drunk Lamb” je tvorba takových
hudebníků jako jsou Jimi Hendrix, Steve Ray
Vaughan, The Alman Brothers Band či John
Mayer.
Ve svém repertoáru střídá soubor zdařilé
covery a autorské kompozice. Drunk Lamb
jsou především melodické riffy a charismatický
vokál nad syrovým bluesovým zvukem kytary.
Kapela vyhrála polské národní kolo na festivalu v Suwałkách v létě 2014 a v březnu 2015
reprezentovala Polsko na 5. ročníku European
Blues Challenge v belgickém Bruselu.
Na koncert zve město Černošice. Vstupenky jsou k dostání za 150 Kč v předprodeji (Minimarket u černošického nádraží) nebo za 180
Kč na místě před koncertem.
Více informací najdete na webové stránce:
https://soundcloud.com/micha-zienkowski.
Pavel Blaženín

Koncert podpořilo Město a ZUŠ Černošice a farnost Třebotov. Zlevněné vstupné v předprodeji v Minimarketu na černošickém nádraží 130/90
Kč, na místě 150/100 Kč, žáci a učitelé hudebních škol mají volný vstup.
Václav Polívka
FOTO: Klára Šerých

-- Takhle vypadala společná zkouška Černošické komorní filharmonie
s Pražskými pěvci. -23
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KŘIŽOVATKY 2015

FOTO: archiv tria

Diskuzní večery na témata
„odkud a kam směřujeme?“
Kde: modlitebna Církve bratrské
(Hradecká 2192)

4. 11. v 19.00
UPRCHLICKÁ KRIZE
Příliv uprchlíků do Evropy jako etická výzva
(nejen) pro církev.
Přednášet bude Doc. Jindřich Halama, Dr.,
vedoucí katedry teologické etiky a katedry pastorační a sociální práce na Evangelické teologické fakultě Karlovy univerzity v Praze. Autor knihy
Sociální učení Českých bratří 1464-1618 (CDK,
2003) a studií věnujících se etickým otázkám
současnosti.
FOTO: CB

-- Jitka Šuranská trio --

Do Černošic zavítá cimbálové trio
Kdy: čtvrtek 12. 11. v 20.00
Kde: Club Kino
Cimbálová muzika Jitka Šuranská trio vás
pohladí nejen na duši. Jitka Šuranská totiž
patří k nejvýraznějším mladým hlasům moravské písňové tradice. Vyrůstala v Kudlovicích,
vesnici poblíž Uherského Hradiště, srdci moravského Slovácka. Kolem zněla při různých
příležitostech cimbálová muzika a zpěv místních mužů i žen. Jitka po léta hrála a zpívala
ve vynikající Cimbálové muzice Stanislava
Gabriela a dnes hraje dokonce i se Zlínskou
filharmonií. Zásadní bylo Jitčino setkání s Jiřím Plockem a působení v duu Hudecká úderka, které významnou měrou ovlivnilo její další
hudební směřování.
Její CD Písňobraní získalo cenu Anděl

v kategorii World music za rok 2005. V roce
2013 vyšlo Jitčino první sólové album Nězachoď slunečko, na kterém se podíleli výjimeční muzikanti – Stanko Palúch, Róbert
Ragan, Marcel Comendant, Marek Pastírik,
Michal Müller, Jirka Plocek, Martin Bzirský,
Petr Vavřík a Marcel Gabriel. Toto CD získalo
cenu Anděl 2013 v kategorii World music.
Proto neváhejte a přijďte se zaposlouchat
do této krásné muziky. Trio hraje ve složení
Jitka Šuranská - zpěv, housle, Martin Krajíček - zpěv, mandolína, Marian Friedl - zpěv,
kontrabas, malý cimbál, lidové flétny.
Na koncert zve město Černošice. Vstupné
150 Kč.
Pavel Blaženín

Předvánoční piknik u nádraží!
Kdy: sobota 14. 11., 14.00-16.30
Kde: prostor před nádražím
v Mokropsech
Po úspěšném zavedení letních pikniků před
mokropeským nádražím jsme se rozhodly
uspořádat letos ještě jeden. Třetí Fashion
Piknik ponese podtitul „creative handmade“.
Jinými slovy, tentokrát se prostor před nádražní budovou promění v ateliér plný krásné
a především rukodělné tvorby.
Už teď víme, že v nabídce budou nádherné vánoční dekorace a věnce, vlasové doplňky pro velké i malé princezny Linea, kváskový
chléb z Dobřichovic, kuchařka pro děti Dobrodružství v kuchyni: Děti vaří samy a určitě
mnoho dalšího! Zkrátka, dejte sbohem shonům a nákupním horečkám v obchodních
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centrech, přijďte nakupovat a podpořte někoho, kdo bydlí třeba jen kousek vedle vás.
Možná už teď jsou ob ulici vyrobené dárky
pro vaše blízké. Anebo můžete přijít prodávat
to, co doma tvoříte třeba jen tak pro radost,
a protože vás to baví. Pokud chcete prodávat, přihlaste se prosím přes formulář na
www.partyaoslavy.cz/piknik.
Myslíme i na děti, ty si budou moci vytvořit vánoční ozdobičku, kterou budou moci
pověsit na vánoční stromeček, který si pak
u nádraží necháme na ozdobu.
Společně si tak pojďte popovídat nad svařáčkem ještě před tím, než začnou všude
hrát koledy a blikat světýlka. Těšíme se na
vás!
Bára Veselá a Bára Malá

-- Jindřich Halama bude hovořit
o uprchlické krizi. --

11. 11. v 19.00
JERUZALÉM: MĚSTO TŘÍ NÁBOŽENSTVÍ
Napjatá koexistence světových náboženství
v jednom prostoru
Přednášet bude Ing. Jan Neubauer, lektor
Židovského muzea v Praze. Absolvent ČVUT.
Studoval religionistiku a arabistiku, účastnil se
etnografického průzkumu historie a současnosti
jemenských Židů. Cestuje po zemích Blízkého
východu a Arabského poloostrova.
25. 11. v 19.00
MISTR JAN HUS: ŽIVOT A SMRT JEDNÉ
TOUHY
Přednáška k výročí 600 let od upálení Mistra Jana Husa.
Přednášet bude Mgr. Robert Hart, učitel
církevních dějin na ETS v Praze a kazatel Církve bratrské v Praze 4. Absolvent FF UK (obor
bohemistika – historie). Pravidelně píše články
o historii církve do časopisu BRÁNA.
Pavel Paluchník, kazatel Církve bratrské

Vrážský BR.SAL. CUP
Kdy: pátek 4. 12. v 18.00
Kde: restaurace Pod lípou na Vráži
Již 3. ročník soutěže v bramborovém salátu
„Vrážský BR.SAL. CUP“ proběhne na začátku prosince. Zveme proto všechny soutěživé
zájemce k účasti nebo alespoň k hodnocení
donesených vzorků. Soutěžící musí přinést
saláty nejpozději do 18 hodin do restaurace
k registraci. Samotná akce pak odstartuje
v 18.30 hodin. K zpříjemnění zábavy zahraje
štamgast kapela.
Ivana Pomezná, tel. 603 533 878

z města a okolí
cestou než většina klasických loutkových pohádek. Hlavní úloha zde připadá hercům, kteří
původně nejsou ani herci, ale malíři pokojů. Ti
přijdou toliko vymalovat a k práci si jednoduše
zapnou rádio. Ovšem pohádka v rádiu je jaksi
popletená... Četli jste třeba někde o tom, že
Karkulka byla krásná a hubená? Že ne?! My
taky ne... Těší se na vás Karel & Jarmil. Vstupné
80 Kč.

Program listopad 2015
1. 11. v 16.00
O Smolíčkovi, kůzlátkách a Budulínkovi
- divadlo pro děti
6. 11. v 19.00
Narozeniny a jiné vylomeniny
Oslava narozenin všech, kteří se narodili v listopadu. Kdo má v listopadu narozeniny, doražte
do Clubu - drink Bacardi + cola a malá pochutina pro vás zdarma. Music, movies, musical video clip show and dancing, zkrátka nic nebude
chybět. Vstup zdarma.
8. 11., 14.00-18.00
Bazar dětského oblečení, hraček a ostatních potřeb pro děti
Chcete koupit levně něco nového pro své děti?
Chcete prodat věci po vašich dětech? Zveme
vás na bazar, kde nakoupíte nebo prodáte, co
potřebujete nebo se vám již nehodí.
Rezervace prodejních míst na clubkino@clubkino.cz nebo na tel. 604 204 588. Vstup zdarma.
11. 11. v 18.00
25 let firmy Šiba
Open day – oslava 25. narozenin firmy Šiba
Plus - výrobce pouzder a příslušenství na hudební nástroje, transportních obalů, mobilních a pojízdných podií a vybavení divadel, kulturních sálů
a společenských a sportovních zařízení. Vstup
pozvaní a příznivci.
13. 11. v 20.00
Contami Nation + Lokomotiva Planet
- koncert
Contami Nation - pražská kapela hrající směs
stylů počínající popem a metalcorem končící,
určená především pro lidi, kteří od hudby čekají
víc, než zaběhnutý stereotyp. Kapela hraje ve
složení, Aidee Amei zpěv, kytara, klávesy, Daniel
Kouba kytara, management & marketing, Roman Peterský baskytara. Rok 2014 je pro kapelu velice činorodý a na svět se dostává první
videoklip ke skladbě V šedi. Pod názvem Cirkle
of Time vychází druhé album.
Lokomotiva Planet - skupina ostříleného kytaristy Vládi Dvořáka, která nabízí v české kotlině
neotřelý hardrock zdravě inspirovaný ikonou Ozzyho. Současné složení kapely je Vláďa Dvořák
zpěv, kytara, navrátivší se Ondra Jedlička basa
a bubny ovládá Jirka Kanajlo. Vstup 100 Kč.
15. 11. v 16.00
Červená karkulka aneb to je náhodička - divadlo pro děti
Inscenace Divadla v Dlouhé jde záměrně jinou

18. 11. v 20.00
Ze srdce Evropy do Santiaga de Compostela - cestopisný večer
Přednáška obsahuje bohatý obrazový materiál,
poutavý komentář i autorské písně, jež vznikaly
přímo na cestě a přednášku příjemně zpestří.
Vstup 70 Kč.
19. 11. v 20.00
Dryáčník - divadlo pro dospělé
Soubor Přímá Oklika uvádí klasickou italskou
commedii dell‘arte s názvem Dryáčník. Uvidíte
veselou taškařici v maskách, která je plná gagů,
soubojů, kopanců a pádů. Můžete se těšit na
improvizaci a nečekané situační zvraty. Uvidíte
chlípného a hamižného Pantalona, světáckého
všudybyla Capitana, věčně zamilované milovníky
a milovnice a hlavně jejich sluhy a strůjce intrik,
potutelného Pedrolína a mlsouta Harlekýna.
Soubor Přímá Oklika, to je soubor muzikálových a činoherních herců, cirkusáků, akrobatů
a alternativních umělců. V hlavních rolích uvidíte
Marthu Olšrovou, Petra Šudomu, Marka Valentu, Jana Kováře, Taťánu Morovou, Pavlu Fridrichovou, Tomáše Pártla, Leonu Trnavskou a další. Vstup 99 Kč.
20. 11. v 20.00
2x A dost - koncert
Kapela 2X A DOST! hraje svižný a veselý rock
řízlý punkem. V prosinci roku 2014 natočila své
první EP Věci jasný. Chtělo by se říct, že kapela
hraje obyčejný punk rock, ale posluchače upoutá vždy něčím navíc. Lehce satirické texty ze
všedního života, s někdy až melancholickým zabarvením, tvoří hlavní část repertoáru. Čtyři muzikanti Petr, Dan, Jan a Marek, kteří prošli řadou
angažmá v kapelách, které jsou dnes již pouhou
minulostí, táhnou zase za jeden provaz. Ačkoliv si říkají 2X A DOST!, tak každý z nich ví, že
rockový příběh jen tak nekončí. Vstup 70 Kč.
21. 11. v 20.00
13. narozeniny Club Kina, tentokrát ve stylu
uniforem
Alexandrovci, Christina Aguilera, Armáda Korejské lidově demokratické republiky, Caktus Show
Band, American Cheerleader, CheGuevara, Fidel Castro a další. After party - Dj Calimutcho.
Welcome drink, tombola, vyhlášení nejlepší uniformy, dort. Zveme všechny příznivce Club Kina
na narozeninovou show. Vstup zdarma.
27. 11. v 20.00
Znouzectnost + Klika - koncert
Znouzectnost je česká hudební skupina, která
vznikla z plzeňské scény 80. let 20. století jako
nástupnické těleso po skupině Zastávka Mileč.
Začínali ovlivnění vlivem punkové jednoduchosti. Od prvních nahrávek však přesto skupina

zařazovala do svého repertoáru i písně náležící
k jiným hudebním stylům. Znouzectnost je kapela s punkovou pověstí a schopností napsat
popovou písničku i folkovou baladu.
Druhá část koncertu bude patřit radotínsko-černošicko-zbraslavskému hudebnímu sdružení
Klika, hrajícímu vlastní písničky s českými texty
stylu rock s příměsí ska. V současné době má
na svém kontě singl Hořkosladká (2007), demo
Pozor dědci! (2009) a hlavně debutovou desku
s názvem Nevim! Dál!…(2011). Tvorba kapely
Klika je inspirována takovými hudebními tělesy,
jako je třeba Mňága a Žďorp či Znouzectnost.
Kromě veselých písní vám kapela Klika může
nabídnout energickou a hlavně vždy originální
show s množstvím bláznivých převleků. Vstup
150 Kč.
28. 11. v 20.00
„Reportér na stopu“ - Tomáš Poláček a Xavier Baumaxa
Tomáš Poláček bude vyprávět o své dlouhé
cestě po světě. Jaké to je stopovat na Ukrajině?
Jaká je procházka tajgou, když potkáte medvěda? Zážitky a pocity reportéra, které vyšly v časopise Reportér. Tomáš Poláček přinese i svoji
knihu a představí ji – autogramiáda. Hudební
doprovod – X. Baumaxa. Vstup 190 Kč.
29. 11. v 16.00
O tom, jak Kvak a Žbluňk slavili Vánoce - divadlo pro děti
Co zažívají Kavak a Žbluňk v zimě? Dozvěděli se
o vánocích, nevědí co to je, ale moc se na to
těší. Vstup 80 Kč.

Honza Jícha
a Notičky

na společném jevišti
Kdy: sobota 14. 11. v 19.00
Kde: městský sál na Vráži
S podzimem nám někdy ubývá energie.
Za to můžou ty dlouhé večery. Tak co si
dobít baterky při skvělé hudbě? Na koncertu v městském sále na Vráži vystoupí
známý písničkář Honza Jícha a dětský
sbor Notičky.
Těšit se tedy můžete na skvělé texty
od Honzy Jíchy (a to nejen ty z CD Lůzr
Frendly) jako jsou třeba Zastávky, Strach,
Pipinka, Pole Orná a válečná či Za režim
krásnější. Notičky vás zase předvánočně
naladí svou živelností, dětskou radostí a pohladí po duši melodiemi z celého
světa. Mimo jiné zazní také kousky z nově
připravovaného CD "Fum, fum, fum" s vánočně a svátečně laděnými koledami
a písněmi z celého světa.
Vstupenky je možné rezervovat na
emailu info@sedmero.org anebo zakoupit
na Vráží v květinářství vedle samoobsluhy
U Vávrů.
Za pořadatele
Mojmír Macek
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Nové knihy v městské knihovně v Černošicích
Beletrie:
AARONOVITCH, Ben: Řeky Londýna – jedna z nejúspěšnějších městských fantasy;
DOERR, Anthony: Jsou světla, která nevidíme - román z 2. světové války, získal Pulitzerovu cenu za rok 2015;
EGBEME, Choga: Za závojem slz - autobiografický román působivě vypráví příběh ženy
žijící na jisté africké farmě společně se ženami
nakaženými HIV;
GENOVA, Lisa: Pořád jsem to já - strhující
příběh profesorky, která kvůli nevyléčitelné nemoci, časné formě Alzheimerovy choroby, postupně ztrácí paměť a vzpomínky;
HOŘAVA, Matěj: Pálenka - meditativní, autobiograficky laděná a stylisticky výrazná próza
odehrávající se v Rumunsku, kam přijíždí mladý
učitel z Moravy;
MANKELL, Henning: O krok pozadu - další
případ komisaře Wallandera, severská krimi;
MENŠÍK, Radovan: Vedlejší pokoje - próza
mladého autora je mozaikou situací, v nichž se
ocitnou v jednu chvíli obyvatelé několika pokojů
venkovského penzionu;
MORIARTY, Liane: Sedmilhářky - román
o tom, že i malá lež může mít velké následky;
PICOULTOVÁ, Jodi: Čas odejít - společenský román;
TUČKOVÁ, Kateřina: Fabrika - kniha vypráví
příběh pěti generací rodu Johanna Heinricha
Offermanna, který do Brna přišel v roce 1776
jako chudý vlnařský odborník;
VAŇKOVÁ, Ludmila: Jan Lucemburský.

Království na prodej - historický román zachycující bouřlivé období Českého království, kdy
Přemyslovce na trůně střídali Lucemburkové.
Naučná literatura:
DOUSEK, Vladimír: Setkání Černošic
a Mokropes s Berounkou - nová publikace
s fotografiemi města Černošic, jeho obyvatel
i okolí Berounky od fotografa a kameramana
Vladimíra Douska;
MANDŽUKOVÁ, Jarmila: Co jíst, když... s pomocí této knihy se budete cítit lépe, zdravěji, mladší a vyzrajete na zdravotní potíže, které vás trápí;
MUSIL, Alois: Ze světa islámu - Musilův pohled na vývoj islámu vychází z důvěrné znalosti
životní praxe i postojů muslimů a v mozaice poznání má stále svou hodnotu;
PREKOPOVÁ, Jiřina: Malý tyran - kniha nejen o příčinách a léčbě dětské panovačnosti,
ale i o skutečných výchovných potřebách malých dětí;
RAKUŠANOVÁ, Marie: Josef Váchal. Napsal, vyryl, vytiskl a svázal - podrobná studie
o Váchalově knižní tvorbě je zároveň monografickou publikací, mapující Váchalův život a dílo
v jejich celistvosti. Josef Váchal je jedna z nejvýraznějších postav českého umění 20. století. Kreslil, maloval, vyřezával sochy i nábytek,
odléval písma, vázal knihy a psal;
RHEAOVÁ, Alice: Hodná kočka nemožné
chování - abecední průvodce problémovým
chováním vaší kočky;

Otevírací doba v knihovně:
Pondělí: 9.00 – 11.30; 12.30 – 18.00
Středa: 9.00 – 11.30; 13.00 – 19.00

Čtvrtek: 12.30 – 16.00
Pátek: 9.00 – 11.30

Naše telefonní číslo: 221 982 562, naše e-mailová adresa: knihovna@mestocernosice.cz.
On-line katalog knihovny najdete na webových stránkách města: www.mestocernosice.cz
nebo na webových stránkách knihovny: www.naseknihovna.cz/cernosice.

Jozífek a Maruška mají děťátko
Kdy: neděle 6. 12. v 16.00
FOTO: Divadlo Špilberg
Kde: Club Kino
Vánoce tu budou co nevidět. Začátek prosince tak bude ten pravý čas
na vánoční příběh. Vezměte je třeba
na představení Jozífek a Maruška
mají děťátko - divadelní inscenaci na
motivy známého biblického příběhu,
která poutavou i poučnou formou vypráví o tom, co předcházelo narození
Ježíše Krista, popisuje jeho narození
a dětství. Představí se v ní také všechny hlavní postavy Ježíšova okolí.
Pro svou jednoduchou a poutavou
formu vyprávění blízkou dětskému vní-- Divadlo pro děti na motivy známého
maní světa je určena nejen nejmenším
biblického příběhu -dětem, ale zaujme i ty větší, a jak už
to bývá v případě inscenací Divadla Špílberg, osloví i dospělé. V kombinaci s nejznámějšími vánočními melodiemi slibuje silný emotivní zážitek. Na inscenaci zve město
Černošice. Vstupné 70 Kč.

Pavel Blaženín

26

VOJTÍŠEK, Daniel: Dolní Mokropsy - historicko-topografický atlas Dolních Mokropes.
Pro děti a mládež:
BINAR, Ivan: Kráva a dědeček - drobný příběh pro společné čtení rodičů s dětmi;
HORÁK, Ondřej: Proč obrazy nepotřebují
názvy - populárně-naučná publikace na rozhraní
beletrie a naučné literatury. Pro děti od 10 let;
KRATOCHVÍL, Miloš: Kočkopes Kvído - veselý příběh s dobrým koncem, ve kterém nechybí
dobrodružství, pro děti od 5 let;
KRATOCHVÍL, Miloš: Kouzelný rok v Kouzelné školce - veselé a poučné příběhy skřítka
Františka a jeho kamarádů;
POSPÍŠILOVÁ, Zuzana: Do lavic! - první čtení
pro prvňáčky, kteří v knížce najdou skvělé pomocníky při výuce čtení;
Tibetské pohádky z oblasti Amdo - kniha obsahuje 59 krátkých pohádek nasbíraných tibetskými studenty v jejich rodném Amdu.
Knížky v angličtině:
KEPKA, Tomáš: O žirafě, která si chtěla koupit košili - české dvojjazyčné pohádky od 3.
do 7. třídy. Pohádky doprovázejí vtipné dětské
ilustrace;
SANYTROVÁ, Michaela: My name is Karamel a bydlím v Londýně - knížka vypráví o malém medvídkovi, který se jednoho dne objeví
uprostřed britské metropole, český text částečně anglicky.

Co je a není správné
aneb pohádka o etice
Kdy: neděle 22. 11. v 16.00
Kde: Club Kino
Nejen dospělí, ale i děti by měli vědět, co je a co není
správné. Zjistit, jak by to mělo být, mohou třeba při tak
trochu „výchovné pohádce“ se stejnojmenným názvem - Co je a není správné.
Etické poslání této inscenace je totiž právě seznamování dětí předškolního věku (od 3 do 6 let), přístupnou divadelní formou, bez zbytečného moralizování,
se vztahy mezi nimi, poslušností a přátelstvím. Děti
jsou do hry zapojovány, čímž se učí vnímat a samostatně posuzovat, co je správné a špatné chování. Představení je kombinací herců a loutek. Herec a herečka
přicházejí s loutkou chlapečka Jarouška v uniformě
policisty a společně si začínají hrát s věcmi, které našli
vyhozené dětmi; které je už nezajímají nebo je poničily. V představení Co je a není správné si kromě herců
a loutek zahraje i velký kufr. V širokém záběru pohádek
jsou humornou formou podávány základní informace
o chování ke kamarádům, v dopravních situacích,
k osobním věcem s poukazem na kladné hodnoty
v jednání člověka.
Inscenaci napsala: Milada Matuchová, dramaturgická a režijní spolupráce: Miloslav Klíma, režie pohádek:
Jaroslav Vágner, výprava: Oldřich Réda.
Na pohádku zve město Černošice. Vstupné 70 Kč.
Pavel Blaženín
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Strom splněných přání
již po desáté

Řádková inzerce zdarma

Vánoce jsou jedním z nejpříjemnějších období v roce. Tak proč je nezpříjemnit také třeba dětem z Dětského domova Lety, a tentokrát nově také
dětem v tíživé životní situaci OSPOD (organizace sociálně právní ochrany
dětí)? Stačí se zapojit do již tradičního Stromu
splněných přání, díky kterému se organizátorům každý rok podaří shromáždit
kolem 100 dárečků. Chcete se zapojit
a splnit dětem jejich přání? Pak si přijeďte vybrat do restaurace Zámecký
had v Dobřichovicích obálku s přáním
dítěte, která bude zavěšena od 10. listopadu na „stromku“ v restauraci. Pak
již stačí dárek koupit, zabalit, popsat
jménem dítěte a přinést zpět do restaurace do 20. prosince. Děti si je rozbalí na
Štědrý den.
Dana Jakešová

inzerce

Řádková inzerce
černošických občanů
• Hledáme pravidelnou pomoc v rámci péče o naši zahradu
na Vráži (stříhání stromů, úprava záhonů, trávníku atp.) za
odměnu. Tel. 734 622 534.

Výhradně pro černošické občany je určena rubrika „Řádková
inzerce zdarma“. Maximální délka celého inzerátu včetně kontaktu může být 170 znaků včetně mezer.
Inzerovat je možné pouze nekomerční věci, jako je například
prodej či nákup věcí pro děti, nabídka starých věcí za odvoz,
darování koťátek, poptávka po doučování a podobně.
Nesmí jít o „klasickou“ výdělečnou činnost, ani například prodej nemovitosti.
Inzeráty posílejte e-mailem na adresu: inzerce@ mestocernosice.cz, uveďte rovněž svoje plné jméno, adresu a telefon
kvůli administrativě. Do předmětu e-mailu uveďte „Řádková
inzerce“.
Příklady inzerátů:
• Prodám oblečení na holčičku 0–3 roky. Bodýčka, overaly, svetry, kalhoty. 10 až 30 Kč. Vše zachovalé. Jani3@
xxxmail.cz
• Hledám paní nebo studentku na výpomoc v domácnosti
staršího manželského páru. Tel. 775 xxx 456.
• Daruji koťátko (11 týdnů), šedočerně mourovaté, odběr
možný ihned. Mobil 777 xxx 456
• Daruji za odvoz starý zachovalý nábytek (i sedací souprava).
Tel.: 773 xxx 456

inzerce

• Prodám pianino zn. Scholze, tel. 606 346 100.
• Prodám dětské zimní bundy - 2 červené vel. 74 a 86/92
(Nike), modrou (jako kabátek zn. Next) vel. 92, dívčí světle
oranžovou s výšivkou květin na 5 let, pogumované kalhoty na
kšandy vel. 86/92 (Ceny 30 - 80 Kč), zimní boty Superfit ve
výborném stavu vel. 26 (150 Kč), další zimní boty vel. 25
(100 Kč). Též máme mikiny, kalhoty, trika atd. do vel. 98.
Tel. 606 456 660.

TAXI

B+B

TAXI

Octávia combi

Km 14,90 Kč centrum 350,– letiště 450,–
Předobjednávky tel. 603 414 823
B.Bazika Ukrajinská 1480, Černošice

Pronájem/prodej bytu v Černošicích
v ulici Zdeňka Lhoty 468.
n Byt má k dispozici zahradu a parkovací stání.
n Areál zahrady je oplocen.
n Absolutní soukromí, nádherný výhled na Berounku.
n Výborná dostupnost do Prahy.
n Vlak cca 2 min chůze.
n Byt má 83 m2, 2kk s možností na 3kk.
n Umístnění ve 4NP.
n Cena nájmu 11 000 + služby.

Tel. 731 156 471
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