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Zemřela Paní Věra Čáslavská
V úterý dne 30. srpna v pozdních večerních hodinách zemřela v pražském
IKEMu ve věku 74 let Věra Čáslavská.
Poslední rok a půl bojovala s rakovinou
slinivky, která se letošní léto dostala do
bolestivého stádia a její stav jí tak nedovolil odletět na kýžené Olympijské hry do
Ria de Janeiro. V noc její smrti pro ni hořela před kostelem Nanebevzetí Panny
Marie svíčka. Lidé se s paní Věrou mohli
rozloučit pár dní poté v rámci zádušní
mše v černošickém kostele nebo pak
12. září během vzpomínkového programu v Národním divadle. Nejúspěšnější
českou sportovkyni mimořádně uctil
také jeden z nejstarších zvonů katedrály
svatého Víta na Pražském hradě - zvon
Jan Křtitel se smutečním tónem rozezněl
přesně v 9:58, o dvě minuty později se
k němu přidaly zvony Josef, Dominik
a Václav. Pohřeb Věry Čáslavské proběhl
dle jejího přání v tichosti a za účasti
rodinných příslušníků 8. září. Syn Věry
Čáslavské, pan Martin Odložil, nechal
zpopelit její tělo v šumperském krematoriu. Modlitbu a požehnání nad její
rakví provedl místní katolický kněz před
kostelem v Bělé pod Pradědem - Domašově. O několik dní později, rovněž na
přání paní Věry, sloužil v černošickém
kostele biskup Václav Malý bohoslužbu
za Josefa Odložila, za pokoj obou jejich
duší, smír a odpuštění.
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-- Věra Čáslavská se svým
„základním kamínkem“ sportovní haly --

Pane faráři, dámy a pánové,
když jsem se narodil, už bylo dávno po olympijských hrách v Tokiu i v Mexiku a Věra Čáslavská
byla režimem zatlačená do ústraní. Možná jsem
během svého dětství jednou dvakrát zaslechl její
jméno, možná ani to ne, nevím.
O něco více jsem se o ní dozvěděl až v listopadu 1989 a když později byla v nejužším týmu prezidenta Václava Havla. To ale netrvalo dlouho…
V roce 1993 došlo k nešťastné události v její
rodině. Tato tragédie sama o sobě, znásobená
tlakem bulvárních médií, dostala Věru Čáslavskou
úplně na dno a z veřejného života pak na mnoho
let úplně zmizela.
Když se někdy v roce 2008 nebo 2009 přistěhovala do Černošic, skoro nikdo to nevěděl...
Změnila se vzhledově i oblékáním a účesem, lidé
autor: Grido architektura & design s.r.o.

-- Sportovní hala u základní školy v Mokropsech ponese jméno Věry Čáslavské. --

ji nepoznávali a ona to tak chtěla. Později vyprávěla, že když se někomu měla na ulici představit,
řekla, že je paní Colombová… O něco později
se rozhodla znovu žít naplno a ještě ty ztracené
roky dohonit, a teprve to bylo období, kdy jsme
se znali.
Není na mně, abych tu vyzdvihoval její sportovní úspěchy nebo mluvil o její občanské statečnosti, morální integritě a názorové pevnosti,
o nezlomnosti ve vztahu ke komunistickému režimu po roce 1968. Jakkoliv i v dnešní době jsou
to věci vrcholně důležité. Víc to ale přísluší těm,
kteří Věře byli blízcí v té dané době a kteří to s ní
bezprostředně zažili. Vím, že sledovat v reálném
čase ta olympijská vítězství i její gesto se skloněnou hlavou při ruské hymně, to určitě byly silné
zážitky.
Věru jsem poprvé viděl o 44 let později, v roce
2012, když se v Club Kině promítal čerstvě dokončený film režisérky Olgy Sommerové „Věra
68“, následovaný diskuzí – v podání Věry dosti živelnou, jak jinak, a pokud si pamatuju dobře, tak
včetně provazu přímo na jevišti. Prostě Věra ;-)
Osobně jsem se s ní setkal poprvé 9. září 2013,
kdy jsem ji ve vinárně U Mitášů požádal, aby se
stala patronkou projektu sportovní haly. Věra mně
vyposlechla a okamžitě souhlasila. Sama pak aktivně hledala způsoby, jak tomu pomoci, a nikdy
neodmítla, o co jsem ji požádal. Zúčastnila se
mnoha našich akcí na podporu haly... Musela si
snad upsat ruku, když podepisovala 500 certifikátů pro dárce do sbírky na vybavení haly…
Věra pomohla hale. Možná i hala pomohla Věře
- protože ten projekt se stal její srdeční záležitostí
a byla na něj hrdá. Už asi víte, že od této středy
naše hala nese její jméno. Myslím ale, že také
spojení Věry s halou mělo velký přesah a přineslo
nám něco mnohem většího, než tu budovu.
Věra byla, je, a bude vzorem - a to skoro ve
všem. Jsem moc rád, že díky naší spolupráci kolem haly se s Věrou setkalo tolik místních lidí a že
se o ní dozvěděly naše černošické děti. Vím, že
i pro ně se stala vzorem a že je hodně ovlivnila.
Nám rodičům to dalo možnost se svými dětmi
promluvit o hodně důležitých věcech…
Věra byla krásná navenek i uvnitř. Velká osobnost, která nikdy nepřestala být i obyčejnou
holkou.
Byla mimořádně pracovitá. Až do nedávna měla program nabitý přednáškami, rozhovory, účastí na řadě akcí, spoustou projektů.
pokračování na str. 6

z radnice

Jednou větou...
• Zemřela Věra Čáslavská, sedminásobná
olympijská vítězka, celosvětově uznávaná
osobnost, občanka Černošic, patronka naší
sportovní haly. Rada města Černošice rozhodla, že sportovní hala ponese její jméno – „Hala
Věry Čáslavské“.
• Stavba nových centrálních šaten s hlavním
vchodem se podle plánu dostala do fáze, kdy
bylo možné vybudovat dočasný koridor mezi
školními budovami, nutný pro provoz školy od
pondělí 19. 9. Smluvní termín pro dokončení
celé stavby je na konci listopadu.
• Občerstvení ve sportovní hale bude pod názvem Café Vera od podzimu provozovat společnost U zavinuté Emy s.r.o. – z tuctu zájemců
a následně tří podaných formálních nabídek vybrala rada města tu nejlepší; v současné době
se dokončuje zadávací dokumentace pro dodávku vybavení.
• Od 1. října přišly obce o právo udělovat formou rozhodnutí výjimku z dodržování nočního
klidu – např. pro delší společenskou akci, ať
již městskou nebo soukromou, přesahující 22.
hodinu večerní. Jedinou cestou zůstává, aby
pro konkrétní akce s přesahem do nočního
klidu zastupitelstvo přijalo obecně závaznou
vyhlášku. Další z řady kroků, které v poslední
době zasahují do samosprávy obcí.
• Využili jsme situace na trhu a vyjednali výhodnější podmínky na stávající úvěry na druhou část rekonstrukce komunikací a na rekonstrukci hasičské zbrojnice – celková úspora do
splatnosti těchto úvěrů (r. 2023, resp. 2019)
bude činit 600 tisíc korun.
• Cyklista, kterého v červnu vážně zranila padající větev v topolové aleji podél Berounky, po
převozu do Německa zemřel.
• Na cyklostezce byly firmou najatou s.p. Po-

vodí Vltavy dokončeny dřevařské práce (80
stromů pokáceno, 20 prořezáno a ponecháno
kvůli netopýrům) a 14. 9. odpoledne byla po
necelých třech měsících konečně otevřena.
• 14. září byla vila Tišnovských předána stavební firmě Metall Quatro spol. s r.o. z Vysoké
Pece, která díky nejnižší ceně získala zakázku
na její celkovou rekonstrukci a přístavbu.
• Ve středu 19. října v 17.00 zveme do prostoru mokropeského statku všechny, kteří mají
zájem přispět návrhy do diskuze o jeho budoucím využití; pozvánka bude zveřejněna také na
městském webu.
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-- mokropeský statek --

• Švýcarsko od roku 2020 a o něco později
i Německo kvůli hlučnosti omezí nebo rovnou
zakáží provoz nákladních vagónů s kovovými
brzdovými špalíky. Vagóny s touto starou technologií jsou o 8-12 dB hlučnější než „tiché“
vozy s kompozitními špalíky nebo kotoučovými
brzdami. V České republice se na příští rok
chystá první dotační program, který na výměnu
brzd dopravcům přispěje. V současné době se
zatím ani neví, kolik tichých vagónů u nás už
nyní jezdí (odhad je 0-10 %), a tak projektanti
dál navrhují stavební protihluková opatření podél tratí postaru - pro vozový park, který v době
výstavby snad již nebude jezdit.
• Ministerstvo zemědělství, Povodí Vltavy s.p.,
Petiční výbor „Ne Vodnímu dílu Křivoklát“ a do-

tčené obce na středním toku Berounky podepsaly společné stanovisko, které „potvrzuje
ukončení jakýchkoliv dalších prací na retenční
protipovodňové nádrži (Vodní dílo Křivoklát)“.
• Hledáme novou asistentku (asistenta) pro
vedení města. Kromě běžné podpory starosty
a místostarosty města práce zahrnuje i přípravu
podkladů a zpracování výstupů pro radu města
a zastupitelstvo. Informace o této pracovní pozici je na webu v Aktualitách.
• Rada města schválila pravidla, za kterých
bude vydáván souhlas s použitím veřejného
prostranství pro účely filmování (týká se zejména komerčních reklam); podmínky jsou k nahlédnutí na webu v sekci Město – Pravidla.
• Pomozte sobě, městu i přírodě – nechte si
faktury za vodné a stočné zasílat elektronicky.
Stačí podepsat formulář (http://bit.ly/fakturace) a doručit jej buď Aquaconsultu nebo na
podatelnu úřadu.
• Na webu města byla zveřejněna výzva k podání návrhů na provozovnu občerstvení v prostoru tzv. Sportparku Berounka.
• Klikněte na www.facebook.com/mestocernosice na „To se mi líbí“ – stanete se fanouškem městské stránky;
některé méně úřední aktuality zveřejňujeme jen touto
cestou.
Filip Kořínek,
starosta@mestocernosice.cz

Příští veřejné zasedání
zastupitelstva se koná
2. 11. 2016
od 19 hodin v Club Kinu.

Pronájem nové sportovní haly u základní školy v Mokropsech
Prostory Haly Věry Čáslavské slouží v dopoledních a časných odpoledních hodinách ve všedních dnech jako tělocvična pro žáky základní školy. V pozdějších hodinách a o víkendech je možné si halu pronajmout za
účelem konání různých sportovních aktivit. Aktuální rozpis pravidelných
pronájmů najdete na nově spuštěných webových stránkách www.halaverycaslavske.cz.
V hale je vybavení pro následující sporty: basketbal, florbal, badminton,
FOTO: Petr Kubín

stolní tenis, nohejbal, volejbal, atletika, gymnastika, házená, fotbal. Z provozních důvodů lze házenou hrát pouze bez použití házenkářského vosku
a fotbal si zde zahrají jen děti do 12 let.
Pokud budete mít zájem o pravidelné či dlouhodobé pronájmy, kontaktujte, prosím, Adélu Červenkovou s informacemi na jaký sport, na
kolik hodin, v jakém rozsahu haly - od jedné třetiny (kurt na volejbal,
badminton apod.) až po celou halu (házená, florbal) a v jakém časovém
rozpětí na emailu adela.cervenkova@mestocernosice.cz nebo na tel.
č. 602 342 655.
V případě zájmu o jednorázový krátkodobý pronájem si můžete prostory
rezervovat přes rezervační systém, který je součástí výše uvedených webových stránek. Pokud byste si chtěli halu nejdříve prohlédnout, kontaktujte, prosím, správce haly Pavla Ruffra na tel. č. 727 850 539 nebo emailu
pavel.ruffr@mestocernosice.cz.

Adéla Červenková, odbor kultury

Ceník pronájmu prostor Haly Věry Čáslavské
(Platnost od září 2016)
1/3 haly

-- Informace o sportovní hale najdete na www.halaverycaslavske.cz. --

celá hala

plná cena (vč. DPH)

360 Kč

1.080 Kč

dětské oddíly do 18h, smlouva na celý šk.
rok; badminton, ping pong (cena vč. DPH)

240 Kč

720 Kč

-

850 Kč

víkendové turnaje (min. 6 hodin)

5

z radnice
3x FOTO: Vladimír Dousek

-- Zádušní mše za Věru Čáslavskou proběhla v kostele Nanebevzetí Panny Marie v neděli 4. září. --

Zemřela
Paní Věra Čáslavská
pokračování ze str. 1

Myslím, že cítila odpovědnost využívat svoji slávu
pro dobré věci.
Věra měla obrovskou snahu měnit svět kolem
sebe k lepšímu. Měla nadhled, vizi a cit, jaký bohužel postrádá tolik současných politiků, kterým
jakoby unikalo to nejdůležitější, co ale nesmíme
brát za samozřejmé, nýbrž to stále bránit a stále o to pečovat. Věra byla oddanou zastánkyní
svobody, pravdy, demokracie. Nebála se o nich
mluvit a používat velká slova, která slýcháme spíš
z úst spisovatelů, filozofů, politologů nebo některých novinářů. Věra byla velmi intelektuálně založená. Měla jasné názory a říkala je nahlas a naplno. (Ona tedy vůbec všechno dělala naplno…)
Věra byla ohromně skromná a pokorná. Na své
akce a schůzky jezdila vlakem, a to nejen do Prahy. Třeba jela do lázní v Třeboni, a taky vlakem –
s kufrem, s několika přestupy. Moji nabídku, že ji
tam odvezeme, hned zamítla. Když jsem se s ní
poprvé viděl tady na Mariánské pouti, přišla bosa.
Když ji tlačily boty na setkání sponzorů haly v městském sále, tak si je sundala – a hlouček deseti lidí
kolem ní udělal to samé... I její domek pár metrů
odtud je skromný – a v té skromnosti krásný.
Věra byla plná pozitivní energie a úsměvu.

-- svíčky za Věru Čáslavskou --

Přesně takovou si ji budu pamatovat asi nejvíc.
S Věrou byla legrace a jsem přesvědčený, že kdyby nám k dnešnímu dni sama mohla něco říct, asi
by to dost odlehčila. Tak se nebojte usmát, Věra
by to tak chtěla.
S Věrou Čáslavskou odchází osobnost velkého
formátu. V České republice není po Václavu Havlovi a Věře Čáslavské zatím nikdo jiný s takovým
celosvětovým věhlasem. O to víc se o dobré jméno naší země teď musí snažit každý z nás. Odkaz
Věry Čáslavské budeme v Černošicích pečlivě
uchovávat, a to i díky připravované síni slávy, která

-- Lidé se mohli s paní Čáslavskou rozloučit buď v černošickém kostele
nebo později v Národním divadle. -6

by měla zachytit jak její sportovní kariéru, tak i její
občanské postoje, její skvělou osobnost a samozřejmě i její život v Černošicích.
Naposledy jsem Věru viděl před třemi týdny
tady na Mariánské pouti. Mluvil jsem s ní ještě
o dva týdny později, minulý čtvrtek, když mi volala,
že s Radkou našly další krabici medailí (ona v tom
měla trochu nepořádek ;-)) a že jí dá za úkol je sepsat, jak jsem prosil, abychom tu síň slávy mohli
začít připravovat. Ona tomu tedy říkala „koutek
Věry Čáslavské“, víc jí skromnost nedovolila.
V úterý 30. 8. jsem jí volal, abych jí předal
lístky na dnešní Radiofest. Telefon byl opakovaně nedostupný… K večeru jsem napsal SMSku
jejímu synovi Martinovi, který mi odpověděl, že
jsou v Ikemu, máma má bolesti a těžce dýchá…
a napsal: Kdybyste jí u kostela zapálil svíčku, asi
by byla ráda. A později – spí, ale já jí Váš pozdrav vyřídím, má Vás ráda, tak jí to potěší, díky
za svíčku.
Tu svíčku jsem tady zapálil v úterý před devátou večer. Byl jsem tu sám, ale cítil jsem, že jsem
tu i za Vás. Prostřednictvím té svíčky byly s Věrou
v její poslední hodině celé Černošice.
Děkuji Martinovi a Radce, že byli Věře Čáslavské velkou podporou. A děkuji Věře, že byla, je
a bude krásnou součástí našich životů, na kterou
budeme vzpomínat vždy s úsměvem a v dobrém.
Řeč starosty Filipa Kořínka
v závěru zádušní mše 4. září 2016

z radnice

Obchodní příležitost

– hledáme nejvhodnější návrh a provozovatele objektu
s občerstvením ve Sportparku Berounka
Výše nabídnutého nájmu nebude hlavním kritéČernošice jsou městem aktivních obyvatel a také
riem pro výběr provozovatele. Návrhy je nutné
oblíbenou destinací pro návštěvníky odjinud.
Rádi bychom na tuto skutečnost zareagovali předložit nejpozději do 31. listopadu 2016.
Bližší informace a kompletní kritéria najdete
a umožnili pronájem prostoru pro zřízení objektu
na webu města. V případě dotazů kontaktujte
s občerstvením v centrální části Černošic - v tzv.
Veroniku Roubíčkovou na tel. 221 982 505.
Sportparku Berounka. Tento prostor přímo sousedí s cyklostezkou na břehu řeky Berounky, je
Veronika Roubíčková,
oblíbenou částí města pro vycházky a místem
Odbor investic a správy majetku
konání řady sportovních a společenských venkovních akcí.
FOTO: Petr Kubín
Velikost stánku by měla být max.
do 40 m2 s možností zřízení venkovního sezení s kapacitou do 20
míst. Provoz občerstvení předpokládáme po dobu min. 8 měsíců
v roce s tím, že min. v období květen až září by byl stánek v provozu
min. 6 dnů v týdnu, ve zbylém období nejméně o víkendech.
Oceníme vkusný a nápaditý design, kreativní koncepty, kvalitní
-- Město nabízí pronájem prostoru pro zřízení občerstvení
gastronomii, využití moderní arve Sportparku. -chitektury vhodné pro toto místo.

ZASTUPITELSTVO a RADA MĚSTA
základní informace

Co je to vlastně zastupitelstvo? Jaké má pravomoci, v čem se tyto pravomoci liší od pravomocí rady města? Kdo neznáte odpovědi
na tyto otázky, čtěte dál, pokusíme se základní informace o městském zastupitelstvu i radě
krátce shrnout.
ZASTUPITELSTVO je vrcholný orgán obecní samosprávy, do kterého občané volí každé
čtyři roky své zástupce v tzv. komunálních
volbách. Příští volby nás čekají na podzim
2018. V Černošicích má zastupitelstvo 21
členů a k přijetí usnesení je vždy potřebných
alespoň 11 hlasů. Zastupitelstvo se schází
přibližně jednou za šest týdnů, jednání zastupitelstva jsou vždy veřejná a zápisy z jednání
jsou pravidelně zveřejňovány na městských
internetových stránkách (www.mestocernosice.cz), výtah ze zápisu vychází v Informačních listech.
Mezi nejdůležitější pravomoci
zastupitelstva patří:
-	volba členů městské rady, starosty
a místostarostů;
- schvalování rozpočtu města;
-	schvalování územního plánu a regulačních
plánů;
-	vydávání obecně závazných vyhlášek (např.

místní poplatky, daň z nemovitostí, veřejný
pořádek);
-	schvalování prodeje (nebo nákupu)
nemovitostí.
Zastupitelstvem volená RADA je exekutivním
orgánem města, který město fakticky řídí. Do
její pravomoci spadá v zásadě vše, co není zákonem vyhrazeno ke schválení zastupitelstvu.
Rada města rozhoduje o návrzích, které zpravidla předkládají starosta, jednotliví radní nebo
vedoucí pracovníci městského úřadu.
V Černošicích má rada 7 členů, a to včetně
starosty a místostarosty. Rada se schází přibližně dvakrát měsíčně a její jednání nejsou,
na rozdíl od jednání zastupitelstva, veřejná.
Výtah ze zápisu každé schůze rady pravidelně vychází v Informačních listech, jeho
podrobná verze (se znečitelněním osobních
údajů v zápise obsažených) je uveřejněna na
webu města, o nahlédnutí může také každý
občan požádat na městském úřadě.
Pravomoci městského zastupitelstva, resp.
rady, lze při troše zjednodušení přirovnat
k pravomocem parlamentu, resp. vlády, na
celostátní úrovni. Naše současná rada města
byla po volbách v roce 2014 zvolena většinou
14 hlasů zastupitelů.

Informace
ke krajským volbám
Volby do zastupitelstva Středočeského
kraje a Senátu Parlamentu ČR se konají
v pátek 7. října 2016 od 14.00 do 22.00
a v sobotu 8. října 2016 od 8.00 do 14.00.
Případné druhé kolo senátních voleb se uskuteční o týden později.
Veškeré instrukce k hlasování jsou uvedeny
v obálce s hlasovacími lístky, které Vám budou
doručeny do 4. 10. 2016.
Ve volbách do zastupitelstev krajů je možné
na žádost volit na voličský průkaz, na který lze
hlasovat v jiném volebním okrsku, ale pouze
v územním obvodu Středočeského kraje. Bližší informace a vydávání voličských průkazů:
tel. 221 982 526, MěÚ Riegrova 1209, Černošice, kancelář č. 2.
Pokud někdo zjistí ve dnech voleb, že nemá
platný občanský průkaz, je možné si na správním odboru MěÚ v Podskalské 19, Praha 2
(otevřeno po celou dobu konání voleb) nechat
udělat zdarma na počkání občanský průkaz
s platností na 1 měsíc.
Ze závažných, zejména zdravotních, důvodů můžete požádat městský úřad (případně ve
dnech voleb okrskovou volební komisi) o to,
abyste mohli hlasovat mimo volební místnost,
a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise
zřízena. Budou k Vám vysláni 2 členové s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou
a hlasovacími lístky. Požadavky na hlasování
do přenosné volební schránky můžete zasílat
na e-mail kancelarstarosty@mestocernosice.
cz nebo tel. 221 982 530, 607 015 369.
Magdalena Košťáková

Vítání občánků
Další vítání občánků se bude konat v pátek
4. listopadu v městském sále na Vráži od 16 hodin. Přihlásit se můžete již nyní na emailu eva.
rehorova@mestocernosice.cz, nebo na telefonu
221 982 526.
Eva Řehořová, matrikářka
FOTO: MěÚ Černošice

Magdalena Košťáková
-- Další vítání občánků bude v listopadu. --
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z radnice

Ze 70. mimořádného jednání Rady města Černošice (4. 8. 2016)
Rada města Černošice rozhodla o zrušení zadávacího řízení v rámci veřejné zakázky „Nákup
CAS 20 2SR pro Město Černošice“ dle § 84 odst.
1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“),
jelikož v důsledku okolností předvídaných v § 82
odst. 4 zákona nebyla uzavřena smlouva s posled-

ním uchazečem v pořadí, s nímž bylo možné tuto
smlouvu uzavřít; schvaluje zadávací dokumentaci
k nadlimitní veřejné zakázce „Nákup CAS 20 2SR
pro Město Černošice“ v předpokládané hodnotě
7.024.000 Kč bez DPH; jmenuje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení Jan Prskavec, Ing. Petr Lágner, Ing. Petr Wolf, Mgr. Slávka

Kopačková, Mgr. Lenka Bouchalová Drábková,
Mgr. Ing. Monika Formáčková, náhradníci Tomáš
Prskavec, Michal Skála, Lenka Jochová, Ing. Jana
Ullrichová, Markéta Otavová, Ing. Martina Šnoblová; stanoví, že komise je komisí pro otevírání obálek a komisí pro posouzení splnění kvalifikace.

Ze 71. jednání Rady města Černošice (15. 8. 2016)
Odbor investic a správy majetku
Rada města Černošice:
• bere na vědomí 1) informace o veřejné zakázce
na zhotovitele stavby „Nová radnice - rekonstrukce
a přístavba budovy č. p. 259“, 2) informace o veřejné zakázce na výkon technického dozoru a koordinátora BOZP k uvedené akci; souhlasí 1) s výběrem nejvhodnější nabídky společnosti METAL
QUATRO spol. s r.o., IČ: 61538213, na realizaci
uvedené stavby za celkovou cenu 36.826.246
Kč bez DPH včetně rozpočtové rezervy, 2) s výběrem nabídky společnosti Atelier 15, s.r.o., IČ:
26746450, na zajištění výkonu funkce technického dozoru investora (TDI) a koordinátora BOZP
na tuto stavbu za cenu 46.800 Kč bez DPH měsíčně; schvaluje 1) uzavření smlouvy o dílo (CES
358/2016) mezi společností METALL QUATRO
spol. s r.o. a městem Černošice na provedení uvedené stavby, 2) uzavření příkazní smlouvy (CES
359/2016) mezi společností Atelier 15, s.r.o. jako
příkazníkem a městem Černošice jako příkazcem
na výkon funkce TDI a koordinátora BOZP na tuto
stavbu;
• souhlasí s rámcovým záměrem pronájmu části
městských pozemků č. parc. 6209/3 a 6211/23
v prostoru tzv. sportparku Berounka za účelem zřízení občerstvení určeného pro uživatele této rekreační oblasti a přilehlé cyklostezky;
• souhlasí 1) s nabídkou společnosti ČEZ Distribuce, a.s. IČ: 24729035 na pronájem budovy trafostanice PZ_3653 Černošice Vráž včetně
technologie za cenu 11.900 Kč/rok, 2) s nabídkou
společnosti ČEZ Distribuce, a.s. IČ: 24729035 na
pronájem pozemku parc. č. 2663/2 k.ú. Černošice, jehož součástí je stavba budovy trafostanice
PZ_4292 Černošice Škola včetně technologie za
cenu 11.600 Kč/rok; schvaluje 1) nájemní smlouvu č.362/2016 na pronájem budovy trafostanice
v ul. Slunečná PZ_3653 Černošice Vráž včetně její
kompletní technologie společnosti ČEZ Distribuce, a.s. za roční nájemné dle znaleckého posudku
Ing. Podlešáka ve výši 11.900 Kč/rok, 2) nájemní
smlouvu č. 363/2016 na pronájem pozemku parc.
č. 2663/2 o výměře 42 m2 k.ú. Černošice v ul.
K Lesíku, jehož součástí je budova trafostanice
PZ_4292 Černošice Škola včetně kompletní technologie společnosti ČEZ Distribuce, a.s. za roční
nájemné dle znaleckého posudku Ing. Neužila
a Ing. Podlešáka ve výši 11.600 Kč;
• revokuje usnesení R/66/19/2016 ze dne 13.
6. 2016; schvaluje smlouvu darovací č.266/2016
mezi městem Černošice a panem PhDr. M. J., jejímž předmětem daru je pozemek parc. č. 3830/55
o výměře 153 m2 v obci a k.ú. Černošice v ul. Javorová; doporučuje zastupitelstvu města projednat
a schválit darovací smlouvu;
• revokuje dohodu č.320/2016 o splátkách
dlužné částky za odebírání odpadních vod přivážených fekálními vozy do ČOV Černošice mezi
městem Černošice a společností GARBINE s.r.o.,
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IČ: 24247596, ve výši 70.608,05 Kč z důvodu
úhrady celé dlužné částky;
• bere na vědomí informaci o dodatečných stavebních pracích v souvislosti s rozšířením a stavebními úpravami školní jídelny v ZŠ Černošice - Mokropsy realizovaných společností BONKA, s.r.o., které
nastaly z důvodu prostorového řešení a estetického
vzhledu upravovaných prostor a dále v souvislosti
s koordinací probíhající stavby centrálního vstupu
a šaten; schvaluje 1) postup při zadávání veřejné
zakázky bezprostředně související s rozšířením
a stavebními úpravami školní jídelny - ZŠ Černošice
- Mokropsy formou jednacího řízení bez uveřejnění,
a to oslovením firmy provádějící tuto stavbu (Bonka,
s.r.o., IČ: 26208083 se sídlem Poděbradská 65,
198 00 Praha 9) s žádostí o předložení cenové nabídky pro realizaci uvedených změn, 2) znění výzvy
k jednání pro podání nabídky, 3) rozpočtové opatření č. 82;
• souhlasí 1) s navrženým postupem vedoucím ke
změně typu úspornějších svítidel použitých v centrálních šatnách a původní sborovně v ZŠ Černošice-Mokropsy, 2) s cenovou nabídkou společnosti
LEDEX, a.s., IČ: 28419308 ve výši 174.270 Kč
bez DPH na dodávku požadovaných typů LED svítidel do třídy po výuku cizích jazyků a do prostoru
centrálních šaten (rozdíl ceny standardních svítidel oproti původním zářivkovým svítidlům dle SoD
je cca 43 tis. Kč bez DPH); schvaluje 1) výjimku
z počtu předložených nabídek dle části III. bodu 4
Směrnice města o zadávání veřejných zakázek, 2)
uzavření kupní smlouvy (CES č. 360/2016) mezi
Městem Černošice a společností LEDEX, a.s. na
dodávku osvětlení centrálních šaten a třídy pro výuky cizích jazyků v ZŠ Černošice-Mokropsy, 3) rozpočtové opatření č. 81;
• bere na vědomí žádost pana Bohumila Stibala
z firmy SOME CZ, s.r.o., IČ: 27438171 se sídlem
Všeradice 1 o pronájem veřejného prostranství
Sportparku Berounka pro konání zábavného rodinného dne v sobotu 24. 9. 2016; schvaluje znění
smlouvy o podmínkách užívání veřejného prostranství; souhlasí s poskytnutím veřejného prostranství za poplatek 3.600 Kč a s uzavřením smlouvy
o podmínkách užívání veřejného prostranství;
• nesouhlasí s pronájmem Sportparku Berounka
pro uspořádání rytířského turnaje z důvodu možného poškození travnaté plochy;
• bere na vědomí žádost Ing. Jiřího Kubáta, předsedy TOP09, na zábor veřejného prostranství za
účelem umístění reklamního pylonu pro parlamentní volby v termínu od 5. 9. 2016 do 12. 10. 2016;
souhlasí se záborem veřejného prostranství;
• doporučuje zastupitelstvu města projednat
a schválit Prohlášení č. CES 356/2016, jehož
předmětem je uznání vlastnického práva městem
Černošice ve prospěch pana J. K. a paní P. K.,
k pozemku parc. č. 5310/1 v obci a k. ú. Černošice (křižovatka Ukrajinská, Kyjevská);
• souhlasí s žádostí pana Zdeňka Vávry z firmy

Supermarket u Vávrů, s.r.o., IČ: 27253911 o osazení dvou dopravních značek „Parkoviště s parkovacím kotoučem“ a dodatkovou tabulí „max. 2 hod.“
na všechna parkovací místa podél Husovy ulice
u Supermarketu u Vávrů v době od 8.00 do 18.00
hodin;
• nesouhlasí s prodejem pozemku parc. č.
3996/1 v osadě Lavičky s tím, že pozemek leží
v oblasti označené územním plánem ÚS-4: plochy přírodní – územní systém ekologické stability,
lokální biocentra, kde není možné umístit oplocení
pozemku ani parkovat automobily.

Tajemník městského úřadu
Rada města Černošice schvaluje změnu organizační struktury Městského úřadu Černošice s účinností od 1. 9. 2016; pověřuje vedením odboru
vnitřních věcí od 1. 9. 2016 pana Ondřeje Gerstendörfera; stanovuje celkový počet zaměstnanců
města zařazených do městského úřadu Černošice
k 1. 9. 2016 na 240.
Finanční odbor
Rada města Černošice schvaluje rozpočtové
opatření č. 80.
Úsek právní
Rada města Černošice:
• odvolává z funkce člena komise pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci veřejné zakázky
„Nákup CAS 30 2SVH pro Město Černošice“ pana
Tomáše Havlíka; jmenuje do funkce člena komise
pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci veřejné
zakázky „Nákup CAS 30 2SVH pro Město Černošice“ Ing. Tomáše Lágnera;
• schvaluje Darovací smlouvu č. 353/2016 pozemku parc. č. 1734/13 o výměře 83 m2 v obci
a k. ú. Černošice.
Odbor školství, kultury
a cestovního ruchu
Rada města Černošice:
• souhlasí 1) s umístěním oboustranných reklamních tabulí (formát A2) v období 16. - 28. 8. 2016
maximálně v počtu 60 ks pro akci Letní Kino Černošice 2016, konané 25. - 28. 8. 2016 ve Sportparku u Berounky, na městském mobiliáři, a to za podmínek, že nebudou umístěny v blízkosti dopravních
značek a nebudou překrývat reklamní tabule jiných
akcí, 2) s vyvěšením 5 ks bannerů o rozměru 2 x 1
m v místech takto běžně užívaných;
• souhlasí s umístěním oboustranných reklamních tabulí (formát A2) v období 30. 8. - 11. 9. 2016
v počtu 25 ks pro akci koncert NAŽIVO, konané 9.
9. 2016 v Club Kině, na městském mobiliáři, a to za
podmínek, že nebudou umístěny v blízkosti dopravních značek a nebudou překrývat reklamní tabule
jiných akcí.

z radnice
Odbor technických služeb
Rada města Černošice souhlasí s udělením výjimky z vnitřního předpisu č. 5 „Zadávání veřejných zakázek“ dle bodu 4.1 při opravě závady brzdového systému traktoru John Deere za celkovou cenu 44.581 Kč
vč. DPH firmou Strom Praha a.s., IČ 25751069.
Odbor vnitřních věcí
Rada města Černošice:
• bere na vědomí zprávu a doporučení hodnotící komise; rozhoduje o výběru nabídky uchazeče

poř. č. 4 - Kodex Hořovice, s.r.o., IČ: 25134108 za
celkovou nabídkovou cenu 191.100 Kč bez DPH
(231.231 č s DPH) jako nejvhodnější (nákup xeroxového papíru 2016);
• 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 nabídkou od firmy LMC s.r.o., IČ: 26441381
v ceně 25.000 Kč bez DPH.

Dodatečně zařazené body
Rada města Černošice:
• souhlasí s cenovou nabídkou společnosti Grido, architektura a design, s.r.o., IČ: 25786954 ve
výši 28.520 Kč bez DPH na dodatečné projektové
práce vzniklé po dokončení sportovní haly;
• rozhoduje o výběru nabídky společnosti U Zavinuté Emy s.r.o., IČ 28240901 na provozování
občerstvení v areálu sportovní haly Černošice.

Ze 72. mimořádného jednání Rady města Černošice (24. 8. 2016)
Rada města Černošice schvaluje změnu zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce „Nákup CAS30 2SVH pro Město Černošice“ v předpokládané hodnotě 6.529.333 Kč bez DPH.

Ze 73. jednání Rady města Černošice (29. 8. 2016)
Odbor investic a správy majetku
Rada města Černošice:
• bere na vědomí informace o průběhu a výsledku zadávacího řízení na dodatečné změny
č. 1 v souvislosti s rozšířením a stavebními úpravami
školní jídelny v ZŠ Černošice - Mokropsy vedeného
se společností BONKA, s.r.o; souhlasí s cenovou
nabídkou ve výši 178.703 Kč bez DPH předloženou
společností Bonka s.r.o., IČ: 262 08 083, v rámci
jednacího řízení bez uveřejnění na dodatečné změny zjištěné v průběhu stavby „Rozšíření a stavební
úpravy školní jídelny - ZŠ Černošice, Mokropsy“;
schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
č. 132/2016 mezi městem Černošice a společností Bonka s.r.o.;
• souhlasí 1) s prodloužením nájmu bytu č. 3
v Poštovní č.p. 228 o jeden rok, tj. do 30. 9. 2017,
2) s uzavřením dodatku č. 4 k nájemní smlouvě
(CES 437/2012/4);
• nesouhlasí s prodejem nebo pronájmem části
pozemku parc. č. 3996/1 v osadě Lavičky pro rekreační účely;
• bere na vědomí požadavek na vybudování veřejného osvětlení v Javorové ulici; nesouhlasí se

zařazením veřejného osvětlení v ulici Javorová mezi
prioritní investice pro rok 2017.

Finanční odbor
Rada města Černošice schvaluje rozpočtové
opatření č. 84.
Úsek právní
Rada města Černošice:
• souhlasí s návrhem Obecně závazné vyhlášky,
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2015
o ochraně veřejného pořádku; doporučuje zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku;
• schvaluje Dohodu č.367/2016 o úhradě daně
z nabytí nemovitých věcí s Ing. Z. V.; doporučuje
zastupitelstvu města projednat a schválit.
Návrhy členů rady města
Rada města Černošice:
• schvaluje program 16. zasedání zastupitelstva
města;
• bere na vědomí informaci starosty města; souhlasí s rámcovým návrhem řešení soudního sporu
s Mgr. J. M..

Odbor vnitřních věcí
Rada města Černošice schvaluje 1) postup pro
nákup služebního vozidla Škoda Rapid 1.6 TDi –
modrá, 2) rozpočtové opatření č. 85; rozhoduje
o výjimce dle čl. 5.1 vnitřního předpisu č. 5 (směrnice města o zadávání veřejných zakázek) vypsání
veřejné zakázky přímo, předložení 11 nabídek od
oslovených dodavatelů; souhlasí s nákupem služebního vozidla od firmy Femat Radotín s.r.o., IČO:
17048818, za 368.228 Kč bez DPH dle předložené nabídky.
Městská policie
Rada města Černošice souhlasí s opravou silničního měřiče rychlosti RAMET AD9C, vč. 11/0450
za cenu 61.229 Kč vč. DPH.
Dodatečně zařazené body
Rada města Černošice:
• schvaluje a vydává Pravidla pro užívání veřejného prostranství města Černošice za účelem krátkodobého umístění filmové techniky a zařízení;
• schvaluje odměny ředitelům příspěvkových organizací, zřízených městem Černošice.

Ze 74. mimořádného jednání Rady města Černošice (1. 9. 2016)
Rada města Černošice schvaluje pojmenování sportovní haly na počest Věry Čáslavské, patronky projektu: Hala Věry Čáslavské.

Ze 75. jednání Rady města Černošice (12. 9. 2016)
Odbor investic a správy majetku
Rada města Černošice:
• souhlasí s cenovou nabídkou v hodnotě
61.080 Kč bez DPH od společnosti Chládek &
Tintěra, a.s., IČ: 62743881, na provedení dodatečných prací a dovybavení nové sportovní haly
v Černošicích dle požadavků objednatele a vedení základní školy; schvaluje uzavření smlouvy (CES č.379/2016) mezi městem Černošice
a společností Chládek & Tintěra, a.s. na provedení činností dle uvedené nabídky;
• souhlasí s realizací veřejné zakázky na výběr
zhotovitele stavby s názvem „Rekonstrukce komunikací v Černošicích V. etapa“; schvaluje 1) zadávací dokumentaci a návrh smlouvy o dílo k této
zakázce, 2) postup dle části III. odst. 5 vnitřního
předpisu č. 5 o zadávání veřejných zakázek, 3)

výjimku pro zkrácení lhůty pro podání nabídek dle
části III. odst. 5 vnitřního předpisu č. 5 o zadávání
veřejných zakázek;
• bere na vědomí informace o potřebě rozšíření
elektrických rozvodů ve Sportparku Berounka;
souhlasí s výběrem nejvýhodnější nabídky firmy
Jiří Majer - elektro, IČ:12972285, pro realizaci
elektrických rozvodů ve Sportparku Berounka za
cenu 72.797 Kč (88.084,40 Kč s DPH); schvaluje 1) rozpočtové opatření č. 89, 2) uzavření
smlouvy o dílo č. CES č. 376 mezi městem Černošice a firmou Jiří Majer – elektro;
• bere na vědomí informace o nezbytném provedení kamerového monitoringu a čištění splaškové
i dešťové kanalizace v Jiráskově ulici; souhlasí 1)
s cenovou nabídkou společnosti HERČÍK a KŘÍŽ,
spol. s r. o., IČ: 49356607 na čištění a kame-

rový monitoring splaškové i dešťové kanalizace
v Jiráskově ulici z důvodu podezření na závadu
potrubí za celkovou cenu 87.595 Kč bez DPH,
2) s uzavřením smlouvy o dílo (CES č. 374/2016)
mezi městem Černošice a společností HERČÍK
a KŘÍŽ, spol. s r.o.;
• schvaluje darovací smlouvu č. 375/2016
mezi městem Černošice a panem L. R., panem
K. S. a panem M. M. o darování finanční částky 739.457,47 Kč jako podílu za realizaci asfaltového povrchu v Modřínové ulici v obci a k. ú.
Černošice.
Odbor školství, kultury a cestovního 
ruchu
Rada města Černošice:
• souhlasí s udělením výjimky z počtu dětí v MŠ

9

z radnice
Topolská na školní rok 2016/17 na požadovaný
počet 18 dětí ve 2. třídě;
• souhlasí se stanovením zvýhodněné ceny pronájmu na badminton ve výši 240 Kč (vč. DPH) za
hodinu; schvaluje ceník pronájmu prostor Haly
Věry Čáslavské.
Odbor územního plánování
Rada města Černošice:
• bere na vědomí informace komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek o průběhu
veřejných zakázek malého rozsahu: „Zpracování Územní studie veřejných prostranství Roztoky
- Žalov“, Zpracování Územní studie veřejných
prostranství Roztoky - Vstup“, Zpracování Územní
studie veřejných prostranství Roztoky - Nábřeží“; schvaluje 1) výběr nejvhodnější nabídky na
„Zpracování Územní studie veřejných prostranství
Roztoky - Žalov“ podanou Společností Ing. arch.
Michal Dvořák, Ing. arch. Ivan Gogolák, Ing.
arch. Lukáš Grasse, Ing. arch. Pavel Grasse za
cenu 145.000 Kč bez DPH, 2) výběr nejvhodnější nabídky na „Zpracování Územní studie veřejných prostranství Roztoky - Vstup“ podanou Společností Ing. arch. Michal Dvořák, Ing. arch. Ivan
Gogolák, Ing. arch. Lukáš Grasse, Ing. arch. Pavel Grasse za cenu 265.000 Kč bez DPH, 3) výběr nejvhodnější nabídky na „Zpracování Územní
studie veřejných prostranství Roztoky - Nábřeží“
podanou Společností Ing. arch. Michal Dvořák,
Ing. arch. Ivan Gogolák, Ing. arch. Lukáš Grasse,
Ing. arch. Pavel Grasse za cenu 90.000 Kč bez
DPH, 4) Smlouvu o dílo CES 382/2016 se Společností Ing. arch. Michal Dvořák, Ing. arch. Ivan
Gogolák, Ing. arch. Lukáš Grasse, Ing. arch. Pavel Grasse, se sídlem U Pivovaru 239/3, 779 00
Olomouc na zpracování Územní studie veřejných
prostranství Roztoky – Žalov za cenu 145.000

Kč bez DPH; 5) Smlouvu o dílo CES 383/2016
se Společností Ing. arch. Michal Dvořák, Ing.
arch. Ivan Gogolák, Ing. arch. Lukáš Grasse,
Ing. arch. Pavel Grasse, se sídlem U Pivovaru
239/3, 779 00 Olomouc na zpracování Územní
studie veřejných prostranství Roztoky – Vstup za
cenu 265.000 Kč bez DPH, 6) Smlouvu o dílo
CES 384/2016 se Společností Ing. arch. Michal
Dvořák, Ing. arch. Ivan Gogolák, Ing. arch. Lukáš
Grasse, Ing. arch. Pavel Grasse, se sídlem U Pivovaru 239/3, 779 00 Olomouc na zpracování
Územní studie veřejných prostranství Roztoky –
Nábřeží za cenu 90.000 Kč bez DPH;
• schvaluje Smlouvu CES 386/2016 o úhradě
nákladů na zpracování územních studií mezi městem Černošice a městem Roztoky, zastoupeným
Janem Jakobem, starostou, se sídlem Nám. 5.
května 2, 252 63 Roztoky, IČ: 00241610.
Odbor technických služeb
Rada města Černošice bere na vědomí žádost
společnosti QST Invest s.r.o., IČ 27863310,
Praha 1, Nové Město, Myslíkova 174/23, o přesazení max. 4 stromů z aleje v ulici Školní v souvislosti s plánovanou výstavbou nové komunikace
A. V. Nováka.
Body dodatečně zařazené
či upravované
Rada města Černošice:
• schvaluje rozpočtové opatření č. 88;
• souhlasí s textem výzvy k podání návrhu na
podobu objektu a koncept provozu stánku s občerstvením ve SPORTPARKU BEROUNKA;
• souhlasí s cenovou nabídkou společnosti J+W
and Associates s.r.o., IČ: 27094651 na výkon autorského dozoru při realizaci stavby nové radnice
v Černošicích za celkovou cenu 238.700 Kč bez

DPH (288.827 Kč včetně DPH); schvaluje návrh a uzavření příkazní smlouvy (CES 380/2016)
mezi společností J+W and Associates s.r.o.
a městem Černošice na zajištění výkonu funkce autorského dozoru na stavbě „Nová radnice
- rekonstrukce a přístavba budovy č.p. 259“ za
cenu 238.700 Kč bez DPH (288.827 Kč včetně
DPH);
• schvaluje 1) Provozní řád Haly Věry Čáslavské, 2) text vzoru Nájemní smlouvy Haly Věry
Čáslavské pro pravidelné nájmy, 3) text vzoru
Nájemní smlouvy Haly Věry Čáslavské pro krátkodobé jednorázové nájmy, 4) text vzoru Nájemní
smlouvy Haly Věry Čáslavské pro pravidelné nájmy se zkrácenou výpovědní lhůtou; pověřuje
Mgr. Pavla Blaženína, vedoucího odboru školství,
kultury a cestovního ruchu MěÚ Černošice uzavíráním a podepisováním smluv dle uvedených
bodů;
• souhlasí s předloženou nabídkou na úklid
haly od pana Davida Dvořáka IČ: 86571192 za
částku 24.850 Kč měsíčně; schvaluje smlouvu
č. 388/2016 o úklidu sportovní haly mezi městem Černošice a panem Davidem Dvořákem IČ:
86571192; rozhoduje o výjimce z počtu předložených nabídek dle čl. 4.1 vnitřního předpisu č. 5
(směrnice města o zadávání veřejných zakázek);
• souhlasí s umístěním oboustranných reklamních tabulí (formát A2) v období 24. 9. - 9. 10.
2016 v počtu 25 ks dle žádosti Neoterica, o.s.,
IČ 02369915, pro akci Bass Černošice konané
8. 10. 2016 v Club Kině na městském mobiliáři,
a to za podmínek, že nebudou umístěny v blízkosti dopravních značek a nejpozději do 12. 10.
2016 budou odstraněny.

Z 16. zasedání Zastupitelstva města Černošice (7. 9. 2016)
Zastupitelstvo města Černošice:
• schvaluje rozpočtové opatření č. 86;
• schvaluje dodatek číslo 2 ke smlouvě o úvěru
č. 11964/12/LCD ze dne 18. 2. 2013 s Českou
spořitelnou, a.s., IČ 45244782 se sídlem Praha
4, Olbrachtova 1929/62 (CES 424/2013). Tímto dodatkem se mění úroková sazba;
• schvaluje dodatek číslo 3 ke smlouvě o úvěru
č. 11997/12/LCD ze dne 13. 5. 2013 s Českou
spořitelnou, a.s., IČ 45244782 se sídlem Praha
4, Olbrachtova 1929/62 (CES 415/2013). Tímto
dodatkem se mění úroková sazba;
• bere na vědomí, že se paní Ing. Marie Kubátová v souladu s § 98 zákona č. 6/2002 Sb.
Zákona o soudech, soudcích, přísedících a státní
správě soudů vzdává funkce přísedící okresního
soudu Praha – západ;
• vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2016,
kterou se mění obecně závazná vyhláška č.
1/2015 o ochraně veřejného pořádku;
• bere na vědomí petici za obnovu lávky přes
řeku Berounku v Černošicích - Mokropsech v jejím historickém umístění v sousedství současné
pláže; konstatuje, že budoucími investičními
projekty se bude zabývat v rámci projednání strategického plánu v příštích měsících;
• bere na vědomí, že Klub Kloaka o.s. se vzdává přidělené dotace ve výši 30.000 Kč na organi-
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zaci festivalu ŠmikFikFest 2016;
• bere na vědomí dopis společnosti LUSI s.r.o.,
Agentura domácí péče, IČ: 28930762 se sídlem
Praha 1, U Staré školy 114/4, ze dne 18. 6. 2016,
kterým žádá město Černošice o zvážení možnosti
záměru prodeje statku v Mokropsech za účelem
výstavby domu se sociálními a popřípadě zdravotními službami a rozhodnutí Rady města Černošice číslo R/69/4/2016 ze dne 25. 7. 2016,
kterým rada města po projednání bez vlastního
stanoviska žádost postoupila Zastupitelstvu města
Černošice na jednání dne 7. 9. 2016; projednalo
možnost veřejného vyhlášení záměru prodeje pozemků a budov v areálu tzv. Mokropeského statku s vymezením účelu pro vybudování sociálních
či zdravotních kapacit formou výběrového řízení;
konstatuje, že v současné době není v rámci veřejné diskuze ani ve vedení města dostatečná shoda na budoucím využití daného objektu a proto
postup prozatím odkládá; pověřuje Radu města
Černošice vedením širší diskuse o využití objektu
pro potřeby města včetně zajištění souvisejících
podkladů pro další rozhodování;
• schvaluje Darovací smlouvu č.353/2016
mezi městem Černošice a panem Ing. V. S., rč:
xxx, trvale bytem: xxx o darování pozemku parc.
č. 1734/13 o výměře 83 m2 v obci a k.ú. Černošice, ul. Domažlická;

• schvaluje Dohodu č.367/2016 o úhradě
daně z nabytí nemovitých věcí s Ing. Z. V.;
• revokuje usnesení Z/15/13/2016 ze dne
13. 7. 2016; schvaluje smlouvu darovací
č.266/2016 mezi městem Černošice a panem
PhDr. M. J., jejímž předmětem daru je pozemek
parc. č. 3830/55 o výměře 153 m2 v obci a k.ú.
Černošice v ul. Javorová;
• schvaluje smlouvu darovací č.350/2016
mezi městem Černošice a panem M. K., jejímž
předmětem daru je pozemek parc. č. 2935/3
o výměře 37 m2 v obci a k.ú. Černošice v ulici
Jabloňová;
• schvaluje Prohlášení č. CES 356/2016, jehož
předmětem je uznání vlastnického práva městem
Černošice ve prospěch pana J. K., a paní P. K.,
k pozemku parc. č. 5310/1 v obci a k. ú. Černošice (křižovatka Ukrajinská, Kyjevská);
• rozhoduje v souladu § 6 odst. 5 písm. a) a §
71 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu o projednání zrušení
Regulačního plánu pro lokalitu „Vápenice“ v k.ú.
Černošice.
Plná znění zápisů najdete na webu města: http://www.
mestocernosice.cz/mesto/mesto–cernosice/vedeni–
mesta/. K nahlédnutí jsou rovněž na městském úřadu
u pí Magdaleny Košťákové. V případě zájmu je možné
získat kopii zápisu. Cena je 2 Kč za stránku (dle ceníku za
poskytování informací).

z města a okolí

AKCE VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
PODZIM 2016
sobota 1. 10. 8.00 – 12.00
Mokropsy (Dr. Janského) Černošice (Libušina)
n Černošice (Karlická) n Černošice (u kostela)

sobota 8. 10. 8.00 – 12.00
Černošice (Poštovní) n Mokropsy (u pekárny) n Vráž (Husova – Majakovského)
n Vráž (Slunečná – u kontejnerů na plasty)

sobota 15. 10. 8.00 – 12.00
Vráž (Dobřichovická – u trafostanice) n Karlštejnská (u trafostanice)
n Černošice (Radotínská – Sadová) n Černošice (Jansova)

sobota 22. 10. 8.00 – 12.00
Chatové osady n Na Vírku n Na Drahách (u hřiště) n V Habřinách n V Lavičkách
Co do kontejnerů nepatří:
Sklo, plasty, papír, železný šrot (lze odevzdat hasičům Mokropsy, nebo do TS), lednice, veškerý
elektroodpad = nebezpečný odpad (zdarma do TS), barvy, ředidla a jiné chemikálie (zdarma
do TS), bioodpad (větve, tráva apod. se sváží každou středu z hnědých nádob určených na
bioodpad).
Prosíme občany, aby dbali pokynů obsluhy kontejnerů, odpad ukládali pouze do kontejnerů a neznečišťovali okolí.

Humanitární sbírka
Diakonie Broumov
Kdy: pátek 25. 11. od 15.00 do 18.00
a sobota 26. 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.
Přinést můžete oblečení, lůžkoviny, ručníky,
látky, domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky, přikrývky, obuv, hračky i menší funkční
elektrospotřebiče (např. rychlovarná konvice).
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

Podzimní plavání pro seniory
v aquaparku Beroun

Trénování paměti
je matka moudrosti

Kontaktní telefon a rezervace míst na teleTermíny plavání: 26. 10. 2016 + 23. 11.
fonu: 725 923 777 nebo 725 926 776.
2016
Odbor Dům s pečovatelskou službou nabízí
Miroslav Strejček
všem seniorům aktivitu v podobě relaxačního
plavání v Berouně. V bezbariérovém aquaparku je možné
Foto: Archiv DPS
využít 25 m dlouhý bazén,
vířivku, páru, masážní lavice
a další atrakce. Dvouhodinový pobyt v aquaparku se koná
čtvrtou říjnovou a listopadovou
středu s odjezdem od DPS ve
13.30 hodin. Dopravu vám
zajistíme zdarma mikrobusem
až před plavecký areál.
Cena vstupného do bazénu
-- Senioři mají možnost navštívit bezbariérový aquapark
v Berouně. -na 120 min. činí 100 Kč.

Kdy: každý čtvrtek od 13.30 do 15.00
Kde: DPS na Vráži
Chcete si zábavnou formou procvičit vaši
pamět? Chcete svým vnoučatům ukázat,
jak vám to stále pálí? Chcete kromě křížovek a sudoku objevit i další zajímavá cvičení, která rozpohybují vaše mozkové závity?
To vše a k tomu spoustu legrace najdete na
našich pravidelných seniorských setkáních
každý čtvrtek od 13:30 do 15 hodin v klubovně Domu s pečovatelskou službou na
Vráži. Tak nezapomente přijít!
Vaši průvodci radostným stárnutím

Ještě k paní Bory…
Biblický příběh uvádí, že Bůh završil své dílo
uhnětením člověka z hlíny a pak do něho vdechnul život. A sochařka Marie Borková dokázala
prosté projevy toho života citlivě zachytit zase do
hlíny. Návštěvníci se o tom mohli přesvědčit na
FOTO: Petr Kubín

-- Výstava k nedožitým 100. narozeninám Marie
Borkové se uskutečnila letos v srpnu. --

výstavě připravené její širokou rodinou k nedožitému stému výročí narození oblíbené maminky,
tety, babičky, která však měla mimořádný význam i pro mnoho dalších místních dětí vyrůstajících v době komunistické normalizace.
Paní Bory - jak se jí říkalo – vešla tady do povědomí především mnohaletým vedením výjmečného výtvarného kroužku ve zdejší Lidové škole
umění. K ní se zpravidla nechodilo z „musu“,
nikdo nedostával úkoly typu: zpodobnit boj za
mír, připravit výzdobu k výročí bolševické revoluce v Rusku nebo namalovat něco k zemi, kde
zítra již znamená včera, jako v hodinách výtvarné
výchovy na tehdejší základce. Nikdo tam nebyl
držen do zazvonění. Vytvořila unikátní volnou
inspirativní tvůrčí dílnu, která by těžko hledala
i dnes srovnání. Zde se potkávali učedníci s více
než generačním odstupem. Prvňáčci mohli sledovat, jak se starší žáci připravují ke zkouškám,
jak s nimi v jedné podkrovní učebně důchodkyně
modeluje bustu svého druha. Nabízela neuvěřitel-

Daniela Göttelová a Eva Buřičová
Kontakt: 604 268 000 nebo 603 443 476

ně širokou škálu možností, kdy každý mohl dělat
něco jiného – keramiku, tisknout linoryt, malovat
na sklo, tepat do plechu, vytvářet masky nebo
vyrábět loutky. Často tam bylo jako v úle, přesto
to výborně fungovalo, snad díky její neobyčejné
laskavosti a trpělivosti.
S dětmi to uměla jako málokdo, i ve vlastní
tvorbě. Příkladem může jedno její keramické dílko, které zachytilo asi věc pro dnešní děti neznámou - hromadnou prohlídku v dětské ordinaci.
Fronta dětí čeká, až na ně dojde řada a řeknou
„Á“, vypláznou jazyk a doktorka jim zkontroluje
mandle, mezitím ty vzadu samozřejmě skotačí
a ruší. Prostý příběh hliněných figurek jako by
před očima ožil.
Ivanu Látalovi se povedlo uspořádáním výstavy vyvolat dobrého ducha své tety s brýlemi na
šňůrce, dokonce s možností si vyzkoušet vytočit na kruhu drobnou keramiku, jako tenkrát na
půdě lidušky.
Petr Kubín
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Vyprodaný Radiofest
Třetí ročník černošického Radiofestu organizovaný opět skupinou Media Bohemia (Hitrádio, Fajn Radio, Radio City, Blaník a další),
pod vedením černošického obyvatele Honzy
Neumana, a s podporou města Černošice, se
konal v neděli 4. září. Vstupenky na akci se vyprodaly již během předprodeje! Letošní ročník
nabídl svým návštěvníkům vedle festivalových
stálic i „nováčky“. Kromě hudebního programu
zde byl i bohatý výběr občerstvení.
Jako první se publiku představila severomoravská kapela Mirai, poté se jako mávnutím
proutku snížil věkový průměr návštěvníků festivalu a na pódiu se zjevili chlapci z dua Slza.
Petr Lexa a Lukáš Bundil potěšili své fanoušky
pokoncertní autogramiádou, na niž se tvořila
nekonečně dlouhá fronta. Následoval koncert
populárních Mandrage s do detailu propracovanou koncertní show. Po nich vystoupil nejen
v Černošicích velmi oblíbený Xindl X, který
neopomněl „dát i své největší hity“ jako např.
Štědrý večer nastal. Celý program završili
svým vystoupením Mig 21 v čele s humorem
sršícím Jiřím Macháčkem.
Předchozí dva Radiofesty se konaly na podporu projektu sportovní haly pro Černošice - na
letošním, třetím všichni oslavili, že hala už stojí.
Na jevišti i na obří obrazovce se také dvakrát
vzpomínalo na Věru Čáslavskou, která byla patronkou haly a při obou předchozích ročnících
přišla projekt osobně podpořit.
Adéla Červenková

inzerce
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FASHION PIKNIK stylově uzavřel prázdniny
Poslední prázdninovou neděli se před mokropeským nádražím sešly dámy, ženy, dívky, holky
i holčičky, aby vtiskly nový příběh oblečení ze
šatníků místních i přespolních prodejkyň. Dnes
již tradiční butik pod širým nebem se konal za
nádherného srpnového odpoledne a všechno
nabízené oblečení se ukázalo ve své pravé kráse pečlivě vystaveno a pověšeno na stojanech
či lanech.
Pro všechny návštěvníky byl připraven oblíbený piknik bar, kde mohli ochutnat zdravé i méně
zdravé dobroty nebo se osvěžit blahodárnou
vodou s kapkou citronu. Nedílnou součástí pikniků je i bohatá tombola plná kosmetiky, voucherů, knížek nebo hraček. Všechno oblečení

bylo možné si vyzkoušet v připravené zkušební
kabince a do detailu prohlédnout v přistaveném
zrcadle. Jsme nadšené, že některé prodejkyně
pochopily princip našich pikniků natolik, že svůj
miniobchůdek samy vyzdobily například vázou
s květinou nebo vlastním menším zrcadlem. Nákup zboží z druhé ruky může být dokonale stylovým a příjemným zážitkem. V zútulňování prostoru nám tentokrát pomohly také dámy z www.
KOMODYetc.cz, které na místě svými renovovanými komodami zařídily venkovní pokojíček.
Pokud vám tenhle piknik utekl, ten další by
rozhodně neměl. Už nyní se těšíme.
Bára Nováková a Bára Malá

foto: Bára Nováková

-- Obliba Fashion pikniků stále stoupá. --

Dvanáctý Garage Sale přivítal podzim
foto: Bára Nováková

-- Poslední letošní Garage Sale byl úspěšný
i navzdory nepříznivému počasí. --

V sobotu 17. září se v Černošicích, na Vráži i v Mokropsech opět prodávalo z garáží, zahrad a dvorků. Ačkoliv předpovědi počasí věstily ty nejčernější představy, vyhrála síla pozitivní myšlenky a přesně mezi poslední
ranní a první odpolední kapkou deště jsme si to parádně užili.
Navštívit jste mohli 38 míst, kde se rozhodli domov zbavit nepotřebností
a nadbytečností. Návštěvnost sice nebyla tak velká, na jakou jsme obvykle
zvyklí, ale i přesto, minimálně v Mokropsech, můžeme konstatovat, že od
nás odcházelo mnoho spokojených sousedů i nesousedů, kteří si nesli
něco, co jim nově dělá radost nebo službu. Z důvodu nedostatku víkendů
se ve stejném termínu konal také Černošický běh, který ale někteří manažersky zdatní prodejci stihli i s dopoledním otevřeným krámem, a v Praze
se pak všude možně „Zažívalo jinak…“.
V neděli po Černošicích byla vrata otevřená ve Škvorci a na Dobřichovice si počkáme do 9. 10. A pak už jen Halloween, Mikuláš, Vánoce,
Velikonoce a je tu jarní třináctka!
Bára Nováková , www.garagesalecernosice.cz

Letní Kino v Černošicích: Patříme mezi nejvýznamnější akce v regionu
Poslední víkend v Černošicích proběhl již
4. ročník Letního Kina v Parku Berounka,
navštívilo ho opět na tisíc diváků. Akce se
tak zařadila k dlouhodobě nejvýznamnějším
kulturním událostem v regionu. Pestrou dramaturgii, která přilákala návštěvníky napříč
věkovými skupinami i žánry, doplnili již podruhé též krátké předfilmy především z dílny
studentů.
Oproti loňským ročníkům organizátoři
zapracovali především na kvalitě promítací
technologie. Letošní ročník otestoval nové
šestimetrové plátno, vylepšil samotnou digitální stránku promítání a k podstatnému vylepšení došlo též po zvukové stránce.
Od začátku je to pro všechny především
skvělý zážitek. Krásný večer u řeky, kde
kromě kulturního vyžití také potkáte sousedy a známé. Postupně se snažíme všechny
aspekty tohoto projektu zdokonalovat. Za
letošní znatelný posun v kvalitě vděčíme především partnerům akce. Vzhledem k faktu,
že je pro veřejnost zcela zdarma, ale nese na
bedrech především vysoké náklady na zajištění licencí, je pro organizátory podpora ze
strany lokálních firem velmi důležitá.
Akci pořádá místní iniciativa Na Nohou.
Hlavními partnery jsou: Pivovar a restaurace

foto: Tomáš Hejlek

-- V rámci letošního letního promítání u Berounky jsme měli možnost zhlédnout filmy Malý princ,
Matrix AB, Kobry a užovky a Co jsme komu udělali? --

MMX v Letech, Červený Pneuservis, stavebniny Rokal Praha a Betonárka Tybet Invest
Černošice. Dalšími partnery jsou Město
Černošice, kurzy angličtiny The Redbrick
House, nakladatelství Naše Kniha, spolek
Otevřené Černošice a NGC Crew.

Děkujeme všem partnerům i návštěvníkům
a těšíme se opět za rok v Parku Berounka.
Jan Jelínek,
předseda iniciativy Na Nohou
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Ludmila Zhoufová: „Ani ve snu mě nenapadlo,
že jednou budu řídit tak velikou školu!“
Absolventka Pedagogické fakulty Univerzity J.
E. Purkyně v Ústí nad Labem, obor český jazyk
– občanská výchova, Ludmila Zhoufová, je od
prvního dne letošního roku ředitelkou Základní
školy Černošice, p.o. Tuto funkci přebírala po
Barboře Formanové, která byla řízením školy pověřena od srpna 2015 po odstoupení předchozí
ředitelky Romany Lisnerové.
Ludmila Zhoufová se podílela na rozvoji naší
školy již v předchozích letech. Mimo jiné vedla
školní knihovnu, zorganizovala několik ročníků
Noci s Andersenem, spoluorganizovala výtvarné
soutěže, vedla dramatický kroužek… A v roce
2014 získala titul Středočeský Ámos v celorepublikové anketě o nejoblíbenějšího učitele Zlatý
Ámos.
XX Jako ředitelka naší základní školy jste
nastupovala s mottem „Nevyčkávejme v přítomnosti – tvořme budoucnost“ – daří se
Vám tuto vizi naplňovat?
Moje vize vyjádřená výše uvedeným mottem
představuje proces, který má zároveň jakési
hlubší či vyšší poslání a je to dlouhodobá záležitost. První půlrok mého působení ve funkci
ředitelky byl velmi náročný v oblasti stabilizace
a zklidnění atmosféry ve škole, což je velmi důležité pro kvalitní průběh výchovně vzdělávacího
procesu. Proces stabilizace a vytvoření pedagogického sboru, který povede své žáky tak, aby
školu vnímali jako místo bezpečné a vstřícné,
kde žáci dostanou základy výchovy a vzdělání
pro svůj další život, je opět „běh na dlouhou
trať“, a to, jak se daří naplňovat, budu moci hodnotit až za delší časové období.
XX Jaké jsou hlavní cíle směřování školy,
kterými se zabýváte?
Základním úkolem školy i učitele je plnit vzdělávací cíle v jednotlivých vyučovacích předmětech. Obecně zatím platí, že se klade důraz na
oblast plnění cílů kognitivních, méně již v oblasti
cílů afektivních (výchova, slušné chování, podpora sebevědomí apod.). Pro žáky je důležité

naučit se učit, vyhledávat a zpracovávat informace a samostatně řešit problémy. Mezi hlavní
cíle, které si naše škola klade ve svém školním
vzdělávacím programu, patří podpora osobnostního rozvoje každého žáka, posílení globálního
vzdělávání a výchovy, podpora sociálního učení
a profilace těch oblastí učení, které vedou k výběru povolání u žáků. Škola se ve svém programu
také zaměřuje na zkvalitnění jazykového vzdělání žáků. Anglický jazyk je zařazen do učebního
plánu formou didaktických her a činností přiměřených věku již od 1. ročníku. Ve výuce cizího
jazyka klademe důraz na komunikační dovednosti žáků. Nezapomínáme ani na informační
a komunikační technologie. Jejich využívání by
se pro absolventy našeho školního vzdělávacího
programu mělo stát samozřejmostí.
XX Setkala jste se za těch pár měsíců ve vedení školy s nějakým zásadním svým osobním či pracovním neúspěchem?
S žádným zásadním neúspěchem jsem se zatím
nesetkala.
XX Mohla byste, prosím, popsat základní
pilíře Vaší práce, které dosud „vyrostly“,
resp. kam se škola posunula od Vašeho
nástupu?
Jak bylo řečeno, základem je stabilizovaný kvalifikovaný pedagogický tým, který se po mnoha
úskalích (odchod některých pedagogů na jiné
typy škol) podařilo pro nový školní rok zajistit.
Byly nastartovány nebo prodlouženy některé
projekty ve spolupráci s různými nadacemi – př.
s nadací Qiido pokračujeme v záměru podpořit
v oblasti matematické gramotnosti žáky mimořádně nadané, podporujeme jazykové vzdělávání, již během loňského roku jsme začali naplňovat myšlenku inkluze.
Zlepšené materiální podmínky díky půdní
vestavbě a sportovní hale by měly napomoci
k používání pestřejších metod ve výuce. Děti
mají možnost trávit čas mezi odpolední výukou
v nové studovně a knihovně. V letošním roce

FOTO: Petr Kubín

FOTO: Martin Zhouf

-- Ludmila Zhoufová --

se chceme zaměřit také na posílení čtenářské
gramotnosti.
V rámci zlepšení informovanosti rodičovské
veřejnosti byly vytvořeny přehlednější webové
stránky.
Naše škola se zařadila do sociálního projektu
Obědy pro děti a od září 2016 bude možnost
objednat dětem kvalitní svačiny.
XX Prosím, pokuste se nějak stručně popsat
náplň práce ředitelky Základní školy Černošice, co všechno je ve Vaší kompetenci a jak
trávíte pracovní dny?
Náplň práce ředitele školy by skutečně zabrala
3 velké strany textu, proto jen stručně nastíním
oblasti, ve kterých se ředitel musí orientovat.
Ředitel má na starosti řízení organizace,
výchovně vzdělávací proces, pracovně právní
problematiku, materiálně ekonomickou oblast,
odpovídá za dokumentaci školy, bezpečnost
a ochranu zdraví a požární ochranu. V neposlední řadě spolupracuje s nadřízenými složkami
– zřizovatelem, školskou radou, českou školní
inspekcí a zajišťuje zpracování statistických výstupů ze školy pro MŠMT ČR.
Ptáte-li se na můj pracovní den, je od rána do
večera nabitý činností související s provozem
školy. Od 19. 9. k nim přibude i přímá pedagogická činnost.
XX To znamená, že vedle pozice ředitelky
stále i učíte?
Odpověď zní ano, učím. Každý ředitel školy se
prioritně věnuje vedení školy, ale zároveň je zachována i přímá vyučovací povinnost daná celkovým počtem tříd.
XX Za poslední dobu se vzhled a možnosti
školy hodně změnily – máte novou sportovní halu, jídelnu, centrální šatny, půdní vestavbu… - jak tyto stavby ovlivnily či ovlivní
chod školy?
Všechny velké stavební úpravy byly odstartovány
poměrně nedávno a samozřejmě chod školy velmi ovlivňují. Je a bude omezen provoz školy, loňský školní rok bylo nutné o týden zkrátit, začátek
letošního školního roku naopak posunout téměř
o tři týdny. V 1. pololetí letošního školního roku
je třeba počítat se ztíženou situací, kdy bude za
plného provozu probíhat dostavba centrálních
šaten. Věřím, že přes všechna úskalí tuto situaci
společně zvládneme.

-- Ludmila Zhoufová (vpravo) se školní knihovnicí Simonou Kysilkovou Šnajperkovou, H. Poulem
a M. Křížovou v nové knihovně, která byla představena v rámci akce Otevření půdní vestavby školy. -14

XX Chystáte v nadcházejícím školním roce
nějaké další stavební úpravy?
Jednou z nutných stavebních úprav je výměna
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oken a zateplení budovy C. Veškeré stavební
úpravy jsou v kompetenci zřizovatele, který dává
revitalizaci areálu školy zelenou, s čímž souvisí
finanční zajištění projektů mimo jiné i sehnáním
dostatečných dotací. V plánu na další období je
vybudovat sportovní ovál, odbornou učebnu pro
polytechnické vzdělávání, „zelenou učebnu“ atd.

pracovat i žákovský parlament. V neposlední
řadě chci podpořit pedagogy v dalším vzdělávání a zvýšit jejich podíl na rozvoji školy.
Důležitou roli ve vzdělávání a výchově našich
žáků hraje i činnost školní družiny a široká nabídka zájmových útvarů, ať už pořádaných školou nebo jinými subjekty.

XX Radě města jste nedávno předložila koncepci vedení školy – kudy se bude naše škola
v brzké budoucností ubírat?
Chceme podporovat integraci moderních výukových metod a forem práce do výuky, např. kritické
myšlení, projektové vyučování, činnostní učení,
motivovat žáky k účasti na olympiádách, atd.
Na základě novelizace školského zákona budeme za lepších podmínek pokračovat v začleňování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a podporovat nadané a talentované žáky.
Cílem je též udržovat bezpečné a přívětivé školní
školní klima a zvyšovat kompetence žáků v řešení krizových situací. Letos by měl plnohodnotně

XX Jak se Vám ve funkci ředitelky školy
líbí a co na ní máte nejraději, co Vás nejvíc
baví?
Funkce ředitelky tak veliké školy je skutečně náročná, ale jednou z hlavních výhod této pozice
pro mne je to, že mohu významně ovlivnit výchovně vzdělávací proces a budovat naši školu
podle svých představ.
XX Když jste studovala Pedagogickou fakultu, mířila jste do vedení školy, nebo na
jaké pozici jste se viděla v budoucím roce
2016?
Když jsem v r. 1985 absolvovala, splnil se mi můj
dětský sen stát se učitelkou. Žádná jiná varianta

Nový školní rok v novém
Školní rok 2016/2017 je tady! Pro žáky sice tentokrát začal až 19. září,
ale pedagogové se sešli jako každoročně už na konci srpna. Absolvovali
nejrůznější školení, seznamovali nové kolegy s provozem školy, plánovali exkurze a výlety, uklízeli třídy (většina z nich dostala novou výmalbu)
a připravovali je na příchod žáků.
Stavební práce, které probíhaly v průběhu celého léta, budou pokračovat i za provozu školy. Neohrozí už ale bezpečnost pohybu žáků. Budovy B a C spojuje provizorní tunel, a tak může stavba nového vchodu
a centrálních šaten klidně pokračovat. V souvislosti s touto stavbou nás
sice čekají nejrůznější dočasná omezení (pohyb kolem školy, hluk, přesun šatních skříněk do chodeb), musíme se opravdu naučit trpělivosti,
ale doufáme, že výsledek bude stát za to.
Zbrusu nového kabátu se dočkala i školní jídelna, která je nyní prostornější a snad i o něco méně hlučná díky novým stolům a připevněným
židlím. Všichni se už ale hlavně těšíme na nový jídelníček, který si pro
nás ve školní jídelně připravil nový provozovatel.

pro mne od dětství neexistovala. Nesmírně mě
bavilo hrát si „na školu“, což odnášeli kamarádi, které jsem úkolovala i během vyučování. Na
pozici učitelky jsem prošla třemi základními školami, získávala zkušenosti na sídlištní „osmistovce“, po přestěhování i na klidnější „dvoustovce“,
na 2. i 1. stupni. Na černošické škole učím od
r. 1998 a až loňský rok byl pro mne z hlediska
změny pozice zlomový. Měnilo se vedení školy
a mně byla nabídnuta pozice zástupkyně ředitele pro 1. stupeň. Poté, co jsem nahlédla do
problematiky vedení školy, jsem se rozhodla
zúčastnit se konkurzu i na pozici nejvyšší. Ale
abych se vrátila k původní otázce. Ani ve snu mě
v r. 1985 nenapadlo, že v r. 2016 budu řídit tak
velikou školu.
XX Jak trávíte svůj volný čas?
Volného času mi příliš nezbývá, ale pokud nějaký vyšetřím, věnuji ho rodině, práci na zahradě,
četbě, procházkám, cvičení.
Adéla Červenková

FOTO: Petr Kubín

-- Školní rok začal v Mokropsech až 19. září,
ale zato v novém kabátu! --

Nového je tedy u nás opravdu hodně (a bude ještě více), ale to nejdůležitější snad zůstává při starém - milá a podnětná atmosféra, ve které se
rádi učí nejen noví prvňáčci.

Říjen v MC Mraveniště
Milé maminky, tatínkové, dětičky i batolátka! Pojďte si s námi hrát, tvořit, zpívat
a tancovat. Pro děti pravidelně připravujeme program s básničkami, zpíváním
a tvořením. Příjemnou atmosféru nám již tradičně navodí vynikající sladké kousky ke kávě z kuchyní našich maminek.
ZAČÍNÁME: 7. října v 9.00
Setkáváme se každý pátek od 9 do 11 hodin v centru MaNa - naproti kostelu, Komenského 2018, Černošice.
Vstupné 60 Kč, nové maminky mají první
návštěvu ZDARMA
Program na říjen:
• 7. 10. Rozloučení s létem - namalujeme si prstíkama letní zážitky z prázdnin
• 14. 10. Hola, hola, brambora už volá!
- šikulové a šikulky, vyrobíme si razítka
z brambůrky!
• 21. 10. Mraveniště slaví 10 let! - vytvoříme si mravenčího kamaráda z papíru a barevných látek
Aktuální program pravidelných setkání i jednotlivých akcí najdete také na adrese www.mcmraveniste.cz. Dle přízně počasí zachováme také čtvrteční procházky, sledujte naše webové stránky.
Kontakt: mraveniste@seznam.cz
Facebook: Mraveniště Černošice z.s.
Projekt je podpořen městem Černošice.
Za tým Mraveniště Barbora Kružel

Michaela Šlesingerová, tisková mluvčí školy

BAZAR

dětského oblečení, sportovních potřeb
a dalších věcí pro děti
KDY: sobota 22. října, od 16.30 do 19.00
KDE: v tělocvičně Sokola
Maminky a tatínkové, přijďte NAKUPOVAT! Oblečení, hračky
a potřeby pro kojence od nejmenších velikostí, pro batolata,
předškoláky a děti nižšího školního věku i kousky pro těhulky.
Vše za velmi příznivé ceny. V průběhu bazaru bude
otevřen přímo v tělocvičně také dětský mimi
koutek pro klidné nakupování.
Vzhledem ke kapacitě prostoru je nutná
REGISTRACE PRODÁVAJÍCÍCH na emailové adrese: mraveniste@seznam.cz. Prodejní
místo je omezeno velikostí jedné deky, kterou si
prosím přineste s sebou.
Neprodané věci, které se vám již nebude chtít brát zpět domů, zabalíme a budou věnovány rodinám, které to potřebují
a kojeneckému ústavu.
Vstupné dobrovolné. Projekt je podpořen
městem Černošice a TJ Sokol.
Za tým Mraveniště
Barbora Kružel
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z města a okolí

Mraveniště
slaví 10 let

Taneční obor ZUŠ přijímá děti ještě v říjnu

Kdy: 23. 10. 16.00
Kde: Club Kino
Milí příznivci mateřského centra, rádi
bychom Vás pozvali
na společné oslavy! Na
programu bude Pohádka
z dračí sluje v podání Bluud teátru, Říkadla a kříkadla Karolíny Kamberské. A samozřejmě nebude chybět
narozeninový dort.
Po celou dobu oslav
budou pro děti připravené hračky a kreativní tvoření, které si mohou odnést s sebou. Vstupné
50 Kč.
Projekt je podpořen městem Černošice.
Za MC Mraveniště Barbora Kružel

Zprávy
ze Sokola
ODPOLEDNÍ CVIČENÍ RODIČŮ A DĚTÍ
Sokol Černošice otevírá nově cvičení rodičů a dětí ve věku od 3 do 5 let také odpoledne. Budeme se scházet každé úterý od
15.30 do 16.30 hodin v tělocvičně Sokola.
Za pěkného počasí cvičíme s dětmi na sokolské zahradě. Začali jsme 20. 9. Připojit
se ale můžete i nyní.
Na všechny se těší
Petra Frydlová

Pokud jste nestihli červnový zápis, tak máte
možnost přihlásit své dítě do tanečního oboru
ZUŠ Černošice ještě teď v říjnu!
Taneční obor nabízí volná místa v kurzu
pro nejmladší děti: „Hrajeme si pohybem“ hudebně pohybová průprava pro předškolní
děti od 4 let, dále v Přípravce 1 a 2, které
jsou určeny dětem od 5 a 6 let. Též je možné
přihlásit zájemce do vyšších ročníků i kapely
Pramínku.

Rozvrh hodin:
• Hrajeme si pohybem - středa 14.45 15.00
• Přípravka 1 - středa 15.00 - 15.45
• Přípravka 2 - středa 16.00 - 16.45
Rozvrh ostatních ročníků, včetně informací
o tanečním oboru ZUŠ i Pramínku najdete:
www.zuscernosice.cz/tanecni-obor/
www.praminekcernosice.cz
Za taneční obor ZUŠ Černošice
Magdaléna Voldřichová

Den se Sokolem se vydařil
lanem a inspirovaly tak své rodiče k přetahoV neděli 18. září odpoledne se v Sokole sešla
vání dospělých.
spousta malých i velkých sportovců. Zaplnila
Pro všechny bylo připraveno malé občerstse tělocvična, obě hřiště i zahrada. Všichni
vení, převážně domácí buchty a koláče, káva,
si mohli zahrát stolní tenis, volejbal, přehazočaj. Děti za svou snahu dostaly drobné odvanou, fotbálek, vybíjenou, florbal. Týmy se
tvořily převážně až na místě a různě se obmě- měny. I když se občas nebe hodně mračilo,
nezmokli jsme a všichni jsme si užili příjemné
ňovaly. Četní diváci mohli sledovat obrovské
nasazení hráčů, zejména v utkáních stolního setkání plné pohybu a zábavy.
tenisu a volejbalu.
Dana Pánková
Na zahradě byly
FOTO: archiv Sokola
připraveny zahradní
hry, velké dřevěné
mikádo, pexeso pro
nejmenší,
švédská
hra kubb, petanque,
kroket, hod kroužků
na cíl, skoky v pytlích
nebo náročnější aktivity frisbee a slackline. Děti se se vší silou
-- V rámci sportovního odpoledne připravili sokolové pro děti i dospělé
pustily do přetahování
spoustu zábavných aktivit. --

Přehled kroužků a kurzů - doplnění
Kurzy práce s počítačem
a internetem

pomůckami a závěrečné protažení a zklidnění.
Prostě ideální start do nového týdne!

KDO: děti i dospělí
KDE: ZŠ Černošice
Kontakt: www.pcakademie.cz,
nebo tel. 602 395 228 (lektor)
PC Akademie a ZŠ Černošice pořádají v nově vybudované multifunkční učebně kurzy práce s PC
a internetem, vhodné i pro úplné začátečníky vyššího věku.
Nabídka kurzů:
• Začínáme s PC, listopad 2016, pátek, 17.00 19.00 hod., cena 800 Kč
• Začínáme s Internetem, leden 2017, pátek,
17.00 - 19.00 hod., cena 800 Kč

RC Leťánek

Kickbox aerobic pro ženy i muže
Kdy: pondělí 9.00
Kde: Tennis Club Mokropsy
Kontakt: Petra Stejskalová,
petrastejskal@seznam.cz
Kardio cvičení, které procvičí všechny svalové
skupiny. Základem hodiny jsou základní techniky a kombinace kickboxu, na které v druhé části
hodiny naváže posilování s vlastní vahou i různými
16

Kdo: děti i dospělí
Kde: Lety u Dobřichovic
Co: kurzy, kroužky i přednášky
- Říkanky a hrátky pro nejmenší – středa od 9 hodin, v TJ Sokol Řevnice
- Batolata v akci – středa od 10 hodin, TJ Sokol
Řevnice
- Léčivě laděné kruhy pro rodiče a děti pod vedením Arnoštky Berouskové – úterý - Andělíčci
od 11.15 hodin, Skřítci od 10 hodin, Indiáni od
15.45 hodin, vše TJ Sokol Řevnice
- Léčivé ženské kruhy - každý sudý pátek od 23.
září, TJ Sokol Řevnice
- Hravý předškolák – od října, v pondělí 15.30,
v Letovské knihovně. Jeho ukázková lekce proběhne 21.9.
- Dílničky pro děti Hravé tvoření – středa 15.30.
Pod vedením nápady sršící maminky dvou dětí
se bude pracovat nejen s papírem a barvami,
ale třeba i samotvrdnoucí hmotou.
Jednorázové kurzy a přednášky
V říjnu si určitě nenechte ujít víkendový kurz REIKI

I. stupně (1. - 2. 10. v MŠ Bambinárium), přednášku na téma Podpora i munity (4. 10. od 18
hodin v Letovské knihovně), zážitkový seminář
Empatické výchovy (11. 10. od 18 hodin v Letovské knihovně) nebo již tradiční Dětský podzimní
bazárek (15. 10. od 8.30 hodin v pivotelu MMX).
Bližší informace o jednotlivých kurzech a kompletní nabídku rodinného centra najdete na www.
letanek.cz.

Turistický oddíl pro děti 7-10 let
Kdy: čtvrtek 16.00
Kde: Sokolovna Černošice
Kontakt: turisti@karatecernosice.cz,
tel. 731 160 646
Turistický oddíl přijímá nové členy.
Nabízíme:
-p
 ohybovou výchovu, sportovní hry, orientaci
v přírodě
-p
 ěší i cyklistické výlety za turistickými cíli v okolí
- povídání o horolezectví, skialpinismu, vodáctví,
cyklistice…
- tematické výlety, orientační běh
Schůzky jsou 1x týdně 1x za 4-6 týdnů se vyráží na výpravu – pěšky, na kole, časem i na vodu,
na skály, v zimě i na běžky.

z města a okolí

Prodloužené prázdniny na zimním stadionu
Černošické děti si letos užívaly nezvykle dlouhé prázdniny. Dětská radost
z dalších prosluněných volných dní však znamenala také vrásky ve tvářích
nejednoho rodiče. Správce zimního stadionu Miroslav Slapnička svým nápadem připravit pro děti dopolední sportovní program pomohl vyřešit otázku „Kam s ním?“ pro rodiče přibližně 30 dětí z okolí.
Děti nejen trénovaly na ledě, sportovaly a hrály si na hřišti a v lese, ale
navštívily například také oblíbený radotínský biotop. Spojení dětí všech věkových kategorií pomáhalo vybudovat nové sociální vazby a přátelství. Větší
děti pomáhaly menším. Nováčky motivovala šikovnost a samostatnost starších. K naprosté spokojenosti malých sportovců přispěl i personál restaurace na zimním stadionu, který hladovým dětem připravoval stravu.
Pokud by se i váš syn či dcera chtěli stát hokejisty, přiveďte je na nábor
- po celou sezónu každé úterý a čtvrtek od 15 hodin a v neděli od 8 hodin.
Více informací najdete na webových stránkách: www.sk-cernosice.cz.
Za SK Černošice Hana Bláhová

FOTO: archiv SK Černošice

-- První dva zářijové týdny si děti místo školy mohly užít
zábavný sportovní program. --

Krasobrušlaři trénovali i o prázdninách
Koncem srpna se v černošickém spolku Kraso brusle Černošice symbolicky potkává stará
krasobruslařská sezóna s novou.
Sezónu jsme již tradičně začali letním
oddílovým soustředěním v jihočeských
Strakonicích.
Bylo potřeba nastartovat se, užít si legraci
a zábavu a každodenní dřinou upevnit nově
získáné dovednosti. Naše děti se rozbruslovaly celé léto v různých kempech po celé České
republice a dokonce i v zahraničí.
Proč? Pro nadšení ze sportu a udržení si
formy, která nebyla nepovšimnutelná. Nebylo

totiž závodů, na kterých by si mladí krasobruslaři nasáhli na bednu!
A proto, než jsme se zabořili do učebnic
a sešitů, jsme začali opět pilovat novou formu.
Pokud by Vás to táhlo na zimní stadion, přijďte
se podívat, jak makáme skoro každý den. Pár
volných míst pro nové nadšence by se určitě
našlo.
Více na krasobruslecernosice@atlas.cz
nebo telefonicky 777 910 470.
Za tým trenérek oddílu
Kraso brusle Černošice Anika Koukolová

Černošický běh prověřen deštěm
Otázka, kterou v sobě skrývá organizátor běžeckého závodu při pohledu na nevlídnou předpověď počasí, je jasná. Přijde někdo i když prší,
fouká a je zima? Drbete si hlavu a přemlouváte
slunce, ať vysvitne a déšť, ať chvíli počká. Uklidňujete se navzájem, že víte o jednom závodníkovi, který říkal, že přijde i za deště a o paní ředitelce černošické školy, která poslala mail, že
dorazí, i kdyby blesk bil. Ale do úplného smíchu
vám není. Tak to tedy souhrnem byly naše pocity
před závodem.
A jak to dopadlo? Nenechali jste nás v tom!
Přišli jste, závodili jste, běželi jste a usmívali se.
Na start se postavili malí i velcí závodníci, zkušení borci i ostřílení veteráni. I přes nepřízeň
počasí, kdy hlavní závod odstartoval v lijáku,
a občerstvení na otočce u Roblína bylo vyplave-

FOTO: archiv Kraso brusle Černošice

no, všichni běžci statečně vyběhli. Ukázalo se,
že běžci nejsou fňukající a bohudík ani stěžující
si skupina. Do cíle přiběhli všichni zabahnění,
mokří, ale bez nadávek na počasí.
Druhý ročník Černošického běhu byl tedy letos
prověřen deštěm. Zúčastnilo se ho 230 závodnic
a závodníků. V bitvě Tří armád mezi Černošicemi, Mokropsy a Vráží vyhrála po lítém boji Vráž
a převzala si lavičku, jež byla cenou pro vítěze.
Mnoho pekařek a pekařů přispělo a napeklo. Jejich výrobky se směnily za dobrovolný příspěvek
- společně jsme vybrali 6.730 korun a podpořili
touto částkou knihovnu ZŠ Černošice.
Velký dík patří všem sponzorům, kteří přispěli na ceny a zajištění běhu, městu Černošice,
městské policii, technickým službám, skautům
a Sokolu. Klobouk dolů před týmem dobrovolní-

-- Krasobruslařky trénovaly svou kondici
i přes letní prázdniny. --

ků, který v dešti zajišťoval vše - boural a stavěl
stany, mokl na trati, startoval závody, prodával
buchty, zajišťoval občerstvení, ošetřoval raněné,
hlídal skákací hrad, fotografoval, řešil kolabující
techniku, celý den trávil v šatně a hlídal baťohy.
A samozřejmě dík moderátorovi Honzovi, který
s typickým nadhledem posiloval optimismus
a dobrou náladu.
Fotky z běhu a všechny výsledky si můžete
prohlédnout na webových stránkách s názvem
- cenosickybeh.cz.
Shrnuto, podtrženo. Díky, že jste přišli a závodili, či povzbuzovali. Ani naši čtveřici organizátorů déšť neodradil. A tak tedy za rok jdeme
do toho znovu!
Organizační tým Dana a Petr Pánkovi,
Bětka a Tomáš Kratochvílovi
FOTO: Tomáš Kratochvíl

FOTO: Petr Kubín

-- Letošního ročníku se i navzdory deštivému počasí zúčastnilo 230 závodnic a závodníků! --

-- Bitvu Tří armád, ve které soutěžily týmy
Vráž, Mokropsy a Černošice,
nakonec vyhráli vrážští. -17

z města a okolí

říjen

Kam za kulturou, zábavou a vzděláním - v Černošicích

2. 10.
2. 10.
3. – 9. 10.
5. 10.
7. 10.
8. 10.
8. 10.
8. 10.
9. 10.
9. 10.
11. 10.
14. 10.
15. 10.
15. 10.
16. 10.
21. 10.
22. 10.
22. 10.
22. 10.
23. 10.
28. 10.
29. 10.
30. 10.

Bazar dětského oblečení, hraček a ostatních potřeb pro děti
Děti dneška – přednáška Daniela Féra o tom, jaké jsou dnešní děti
Týden knihoven
Tomáš Töpfer - beseda
Euphonica - koncert
Farmářské trhy TAK z.s. – pro děti od 10.00 Hravě vzdělávací dílna – Báry a jejich
vyjmenovaná země Ypsilonie (www.ypsilonie.cz)
Farmářské trhy na Vráži – se snídaní, pro děti program a skákací hrad
Bass Černošice vol.7w/X.Morph, téma: Deep space, drum&bass
Pohádková cesta kolem světa – pohádkový les pro děti
Marnatosnaha – koncert
Kytara napříč žánry: Sönke Meinen (D) a Karlijn Langendijk (NL) – koncert
Eddie Martin (UK/CZ/SK) + Petra Börnerová Trio (CZ/SK)
Pozdrav Josefu Sudkovi – výstava fotografií žáků FOTO – školy vidění ZUŠ Černošice - vernisáž
František Nedvěd ml. s kapelou Hot Dog Band - koncert
Kočičí trampoty – pohádka o kocourkovi Modroočkovi
Ostrich Quartet - Modern Jazz - koncert
Farmářské trhy TAK z.s. – pro děti v 10.00 Divadlo Toymachine zahraje pohádku
Kocour v botách (www.toymachine.cz)
Farmářské trhy na Vráži – se snídaní, pro děti dýňová dílnička a skákací hrad
Fekete Jenő & Horváth Misi (HU) - koncert
Mraveniště slaví 10 let - pohádka a písničky
Jack Cannon Band (HU) - koncert blues-rockového kvartetu
Prochy 18! – punkový koncert
Slet příšer, strašidel a upírků - Halloweenská párty pro děti

v okolí

říjen
6. – 26. 10.
8. 10.
8. 10.
8. 10.
11. 10.
13. 10.
15. 10.
15. 10.
20. 10.
22. 10.
22. 10.
23. 10.
23. 10.
26. 10.

14.00 - 18.00, Club Kino
13.30, Modlitebna CB, Hradecká 2192
Městská knihovna Černošice
20.00, Club Kino
20.00, Club Kino
8.00-12.00, u mokropeského nádraží
8.00-12.00, náměstí Centra Vráž
19.00, Club Kino
od 13.00, start u hřiště v ul. Husova
18.00, Modlitebna CB, Hradecká 2192
19.00, sál ZUŠ, Střední 403
20.00, Club Kino
18.00, Galerie Cellarium, Centrum Vráž
20.00, Club Kino
16.00, Club Kino
20.00, Club Kino
8.00-12.00, u mokropeského nádraží
8.00-12.00, náměstí centra Vráž
20.00, Club Kino
16.00, Club Kino
20.00, Club Kino
17.00, Club Kino
16.00, Club Kino

Imaginární domovina – fotografie Alfreda Šupíka
Houbyfest – 2. ročník houbařského festivalu
Kašpárek v rohlíku – koncert
Písňový koncert Richarda Nováka (bas) a Jaroslava Šarouna (klavír)

zámek Dobřichovice
7.00-15.00, Řevnice
15.00, Lesní divadlo Řevnice
16.00, kostel sv. Martina a sv. Prokopa
v Karlíku
Zážitkový seminář Empatické výchovy
18.00, Knihovna v Letech
Jana Eyrová – hraje Divadelní společnost Františka Kreuzmanna
19.00, KS Radotín, dům U Koruny
Dětský podzimní bazárek
od 8.30, pivotel MMX, Lety u Dobřichovic
Festival svíčkové – třetí ročník, soutěž o nejlepší svíčkovou začne ve 14.00
12.00, zámek Dobřichovice
Jablkoň – koncert
19.00, KS U Koruny, Radotín
Tři prasátka a my čtyři – divadlo pro děti, hraje Divadelní společnost Křoví j.r.
14.30, KS U Koruny, Radotín
Hvězda – One Woman show Evy Holubové
19.00, KS U Koruny, Radotín
Divadélko Evy Hruškové – pohádka O princezně se zlatou hvězdou
15.00, sál Dr. Fürsta, Dobřichovice
Architektonická setkávání – beseda Aleny Šarounové na téma slunečná renesance 17.00, sál Dr. Fürsta, Dobřichovice
Koncert Společná věc - Tomáš Pfeiffer a Vodnářský zvon vytváří jedinečné souznění 18.30, Kino Řevnice
hráče a nástroje, tvoří tak neopakovatelný umělecký zážitek
Přecházíme na FB - skupina Kultura v Černošicích

Facebook / Kultura v Černošicích

Pohádková cesta kolem světa
Kdy: 9. 10. od 13.00
Kde: start u hřiště v ul. Husova
Znáte příběh Philease Fogga a jeho cesty kolem světa za 80 dní? Jeho
zkrácenou pohádkovou verzi s mnoha úkoly a dobrodružstvím si děti od
2 let mohou vyzkoušet v Černošicích, a to v neděli 9. 10. mezi 13. a 17.
hodinou.
Na kilometrové trase lesem na vás i vaše děti budou čekat postavy z celého světa s výpravnými dekoracemi, a děti budou v průběhu cesty plnit
úkoly. Ti starší se také pokusí uhádnout, jakou zemi které postavy představují. Dokáží malí cestovatelé nachytat ryby pro Eskymáky? Složit pizzu v Itálii
nebo najít ztracený poklad na Sahaře? Po splnění všech úkolů dostanou
malí poutníci dárek z truhly u Stromu splněných přání.
Trasa pohádkového lesa začíná u hřiště v ulici Husova, vstupné je 50 Kč.
Více informací a možnost registrace najdete na stránkách pořádající společnosti Velká dobrodružství - www.veldo.cz nebo na FB Velká dobrodružství.
Za organizátory Lucie Nachtigallová
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-- Vezměte do lesa plného pohádkových postav a „obejděte celý svět“! --
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Za kulturou a vzděláním do Modlitebny
Přednáška DĚTI DNEŠKA

JIŘÍ STIVÍN A ROBERT HUGO

Kdy: 2. 10. v 13.30
Chápete postmoderní děti? Jsou nevychovaní. Pořád sedí u počítače a mobilu, místo
aby si našly skutečnou zábavu. Nic je nebaví.
Prostě mě ignorují. Jsou dnešní děti opravdu
tak špatné? Nebo jim jenom nerozumíme?
Možná, že děti stojí na prahu nové epochy
a zoufale potřebují, abychom jim porozuměli
a pomohli. Přednáška (2x45 min) lektora Daniela Féra je určena rodičům, učitelům a vedoucím, kteří chtějí děti dobrým způsobem
provázet a formovat v jejich životě. Ač bude
povídání pana Féra přednostně zaměřeno na
křesťanskou výchovu v rodině a církvi, užitek
z něj mohou přijmout i všichni ostatní.
Více na http://cb.cz/cernosice/.
Vstup zdarma.

Kdy: 5. 11. v 17.00
Známý český varhaník Robert Hugo (kostel
nejsvětějšího Salvatora) a český virtuóz světového věhlasu, Jiří Stivín, nám představí Barokní
hudbu jako inspiraci. Flétny mají v barokní hudbě nezastupitelné místo a byly využívány jak
sólově, tak i v orchestrech a sborech. Ve spojení s varhanami je flétna limitována podobností
zvukových rejstříků a je na interpretech, jak se
s tím vyrovnají. Z obsáhlé varhanní barokní literatury zazní dvě sólové skladby největších skladatelů té doby. Flétny v kontrastu s varhanním
doprovodem i sólově, umocní svým tónem pocit nenahraditelnosti osobitých tónových barev,
které jsou ovládány dechem. Varhany - jeden
z nejdůležitějších nástrojů - svou duchovní atmosférou probouzejí v posluchači slavnostní
pocity a nevšední nálady.
Více na http://cb.cz/cernosice/.

Koncert MARNATOSNAHA
Kdy: 9. 10. v 18.00
Folková kapela ze Zlína hraje křesťanskou,
středověkou, staroevropskou a všelijakou další hudbu. V roce 2011 natočili CD "Z každého
rožku trošku" a některé písně z něj se objevily
nejen ve vysílání Proglasu, ale i ve veřejnoprávních médiích ČRO Dvojka, Vltava. Kapela
koncertuje na církevní i necírkevní půdě. Těsně před koncem roku 2015 vyšlo jejich poslední CD „Doneděle“.
Současné složení: Jana Šimková - flétny příčné a zobcové, zpěv; Adel Gardavská
– flétny; Eva Palánková Polednová - flétny
zobcové, zpěv; Zlatka Pelikánová - perkuse,
zpěv; Petr Mašláň - kytara, zpěv; Michal Lisý
– baskytara; Radek Pelikán - klarinet, zobcové flétny, ukulele, perkuse; Radim Zemlák
- djembe, darboka, perkuse; Peter Pelikán –
kytary.
„Marnatosnaha provedla posluchače mimo
jiné keltským severem i balkánským jihem
a nadchla mistrnou interpretací pro ucho
Středoevropana zcela nezvyklých rytmů.“
(Petr Linhart)
Více na http://marnatosnaha.cz/ nebo
http://cb.cz/cernosice/.
Vstupné 100 Kč, děti zdarma.

KŘIŽOVATKY: DISKUSNÍ VEČERY S ČESKÝMI OSOBNOSTMI
Také tento rok v listopadu se v Církvi bratrské
konají diskusní večery pro veřejnost se zajímavými českými osobnostmi, které se veřejně
přiznávají ke křesťanské víře. Probíhat budou
každou středu od 19 hodin (kromě 16. 11.).
Pozvání přijali:
2. 11. Český psycholog PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D pohovoří o současném
pohledu na vztahy a sex.
9. 11. Český astronom a publicista RNDr.
Jiří Grygar CSc. otevře téma „Velký třesk
a Bible“ a vztahu vědy a víry obecně.
23. 11. Česká poslankyně a bývalá starostka Černošic, Mgr. Helena Langšádlová
pohovoří o své zkušenosti s politickou angažovaností, a nakolik je pro křesťana příležitostí
prosazovat dobré hodnoty nebo spíše cestou
morálních a jiných kompromisů.
30. 11. Český senátor Mgr. Libor Michálek, MPA, whistleblower známý kritikou a odhalováním korupčních praktik.
Vstupné zdarma.
Všechny akce se konají v Modlitebně Církve
bratrské (Hradecká 2192).
Pavel Paluchník, kazatel CB

FOTO: archiv kapely

Pozdrav
Josefu Sudkovi
výstava fotografií žáků
FOTO - školy vidění
ZUŠ ČERNOŠICE
Kdy: 15. října v 18.00
Kde: Galerie Cellarium, Centrum Vráž
Josef Sudek se stal ikonou naší i světové fotografie. Sudkovy oči byly zcela ojedinělé, jistě k nim patřila hlava, cit a srdce. Fotografie
se staly harmonickými básněmi světla a stínu,
nechyběl hluboký cit, pokora a houževnatost.
Obdiv k prostým věcem, které dovedl ozvláštnit. Letos si připomínáme 120 let jeho narození
a 40 let jeho odchodu.
Nesnažili jsme se o napodobeniny jeho fotografií, hledali jsme vlastní pohledy na svět,
který pro nás objevil a zaznamenal Josef Sudek. Když řekl „Hudba hraje!“ znamenalo to,
že mistr našel to, co hledal a bude fotografovat.
Přijďte se podívat do Galerie Cellarium na Vráži, a posuďte sami, zda „Hudba hraje!“ i žákům
výtvarného oddělení.
Pro 4. kalendář „ZUŠ Černošice 2017“ jsme
vybrali vlastní zátiší inspirovaná dílem Josefa
Sudka. Jeho uvedení na trh plánujeme na vernisáži v sobotu 15. října v 18 hodin.
Ivan Látal,
FOTO – škola vidění

-- Církev bratrská chystá na podzim mnoho společenských akcí,
mezi nimi i koncert folkové kapely Marnatosnaha. --
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Scelení Černošic do farnosti Třebotov
Arcibiskup pražský kardinál Dominik Duka rozhodl ve věci o úpravě hranic farností spravovaných z Řevnic a Třebotova. Od 1. září podle
tohoto rozhodnutí bylo zceleno území města
Černošice tak, že části Mokropes a Vráže jsou
součástí farnosti Třebotov. Farnost Třebotov zahrnuje kromě celých Černošic ještě území obcí
Choteč, Roblín (vč. Kuchaříka), Kosoře a nově
Vonoklasy. Toto dělení má pro nás praktický
význam ve správní agendě vedení církevních katolických matrik a okruhu míst, kde působí
jmenovaný duchovní správce.
Potřebujete-li však vyhledat našeho duchovního správce, patera Zdeňka Skalického, musíte
se vydat do Radotína, sídlí na faře na náměstí
sv. Petra a Pavla čp. 450/2 (tel. 257910347,

e-mail: TRS-farnosti@seznam.cz), kde je i sídlo
naší farnosti. Můžete využít přímého kontaktu
v dobách bohoslužeb v kostele nebo ostatních
programů v komunitním centru MaNa v Černošicích. Křty, svatby a pohřby je nutné dojednávat
s duchovním správcem farnosti.
Římskokatolická obec věřících v Černošicích
je živé společenství, které se setkává pravidelně
při nedělních bohoslužbách v 10.30 v kostele
Nanebevzetí Panny Marie. Kromě toho společenství provozuje komunitní centrum MaNa, kde
organizuje řadu programů pro všechny věkové
kategorie lidí s otevřenou nabídkou k pozvání.
Vítejte u nás. Katolická obec také podporuje
širokou a dlouhodobou spolupráci s ostatními
křesťanskými církvemi v Černošicích a účast-

ní se ekumenických biblických hodin na Vráži.
Hledáte-li pomoc, máme dobrovolnickou službu, díky které je možné poradit či pomoci (Eva
Tobková, tel. 774 220 609).
U příležitosti scelení města Černošice do jedné farnosti bychom rádi také vyšli vstříc těm, kteří se obtížně dopravují nebo dostávají na nedělní
bohoslužby, jsou bez auta, jsou starší nebo to
mají do kostela prostě daleko. Chceme se pokusit realizovat plán zajistit okružní svoz po Černošicích minibusem. Prosím zájemce, aby mne
kontaktovali na adrese: tel./sms: 603 818 566,
email: pouling@volny.cz nebo osobně v kostele
s uvedením místa bydliště a kontaktů. Průzkum
bude vyhodnocen v průběhu první poloviny října
a na základě výsledků budeme postupovat dál.
Hubert Poul

Kytara napříč žánry: Sönke Meinen a Karlijn Langendijk
Kdy: úterý 11. října v 19.00
Kde: koncertní sál ZUŠ, Střední ul. 403
V rámci mezinárodního hudebního festivalu
Kytara napříč žánry se uskuteční akustický koncert vynikajících kytaristů z Německa
a Holandska.
Světový talent - akustický kytarista a skladatel Sönke Meinen (D) se narodil v roce 1991
v Aurichu v Dolním Sasku. Hře na kytaru se věnuje od svých 8 let. Od roku 2011 studuje College of Music v Drážďanech a za sebou má už
přes 250 koncertů. Kromě sólových koncertů vystupuje též v duu s kytaristou Philippem
Wiechertem, s nímž vydal v roce 2013 album
„PhiliSoephical Journey“. Na pódiu si už zahrál
s takovými velikány, jako jsou Adam Rafferty,
Peter Finger, Joscho Stephan a Joe Robinson

a jako support hrál Tommymu Emmanuelovi
a dalším hvězdám. V roce 2011 se Meinen stal
zakladatelem a jedním z uměleckých ředitelů
mezinárodního kytarového festivalu International Freepsum Guitar Festival.
Karlijn Langendijk se narodila v roce 1995
v Uitgeest v Holandsku. Od malička byla obklopena hudbou a sama začala hrát na kytaru ve 13 letech. Okouzlena virtuózní hudbou
Tommyho Emmanuela začala sama trénovat
jeho skladby a o několik let později měla možnost zahrát si společně s Tommym na jednom
pódiu. Později hrála s Gareth Pearson a Emil
Ernebro a koncertovala po Německu a Číně.
Vstupné 150 Kč senioři a studenti 80 Kč.
Pavel Blaženín

FOTO: archiv interpreta

-- holandská kytaristka Karlin Langendijk --

Dvojkoncert: Eddie Martin Band a Petra Börnerová trio
FOTO: archiv interpreta

-- Eddie Martin --
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Kdy: 14. 10. od 20.00
Kde: Club Kino
Na pódiu černošického Club Kina se v pátek 14.
října potká Eddie Martin band s triem české zpěvačky Petry Börneové. Návštěvníky tohoto koncertu tak čeká nevšední zážitek.
Eddie Martin Band
Eddie Martin je nazýván „velvyslancem britského blues“. V Británii byl několikrát nominován
na bluesového kytaristu, harmonikáře, zpěváka,
akustického umělce a za album roku v soutěži
British Blues Award. Mnohé jeho písničky byly
použity k televizních a filmových soundtrackům.
Eddie Martin piloval své hudební dovednosti putováním po USA a také žil nějakou dobu v Texasu.
Jeho akustický styl se vyvinul z novodobé směsi
tradičních bluesových a vybrnkávacích (fingerpickingových) stylů. To vše kombinuje s foukací
harmonikou (rack harmonica) a hraním na perkuse (bassdrum) ve stylu one-man-bandů. Kromě
toho, že je uznávaným akustickým a elektrickým
hráčem na různé kytary, také je též považován i za
inovátora rockové harmoniky. Eddieho doprovodí
československá rytmika. Slovenský baskytarista
Peter Oberländer a slovenský bubeník Tomáš
Bobrovniczký, žijící a působí v České republice.

Spolupracoval a hrál v kapelách jako Bluesweiser,
Marcel Flemr band, Luboš Andršt blues band,
Roman Pokorný blues band, Stan The Man (UK),
St. Johnny trio, Petra Börnerová band (CZ), Rene
Trossman band (USA), EB Davis band (USA),
Gwyn Ashton (AUS) atd. V roce 2012 mu Slovenská bluesová společnost udělila titul “Bluesman
roka“. Kromě bicích se věnuje také akustické
a rezofonické kytaře a pořádá bluesový festival.
Petra Börnerová Trio
Tomáš Bobrovniczký je životním partnerem
české zpěvačky Petry Börnerové a také spolu
vystoupí v rámci další části programu. Jejich repertoár je postavený na převzatých i vlastních folkbluesových písničkách. Zatímco Petra bude zpívat
a hrát na akordeon, Tomáš vedle zpěvu zahraje na
akustickou a rezofonickou kytaru.
Srdečně Vás zveme v pátek 14. října na tento
dvojkoncert do černošického Club Kina! Začínáme ve 20.00. Předkapela bude Petra Börnerová
trio. Vstupenky na koncert obdržíte v předprodeji
(Minimarket u černošického nádraží) v ceně 150
Kč, na místě před koncertem za 180 Kč. Koncert
pořádá město Černošice. Projekt se uskutečňuje
za finanční podpory Ministerstva kultury.
Pavel Blaženín

z města a okolí

Ostrich Quartet aneb modern jazz
Kdy: 21. 10. od 20.00
Kde: Club Kino
V současnosti nejlepší a nejzajímavější mladá
jazzová parta v České republice Ostrich Quartet
zavítá do Černošic. Kapela postoupila do finále
European Jazz Competition, konaného v roce
2015 v Rotterdamu, a její bubeník zde získal
cenu za individuální výkon. Soubor dále získal 2.
cenu na Krokus festivalu v polské Jelenie Goře.
Ostrich Quartet též vloni zvítězil ve vyhledávací
soutěži jazzových talentů Jazz Fruit/Mladí ladí
jazz. Více se dozvíte na www.ostrichquartet.cz.
Na koncert zve město Černošice. Projekt se
uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva
kultury. Vstupné 150 Kč.

FOTO: archiv interpreta

Pavel Blaženín
-- Ostrich Quartet vystoupí na jevišti Club Kina v rámci projektu podpořeného
z dotace Ministerstva kultury. --

Koncert sólistů opery Národního divadla
Kdy: sobota 10. prosince v 20.00
Kde: M
 odlitebna Církve bratrské
(Hradecká 2192)
Vánoce jsou sice ještě daleko, přesto si již
nyní dovolíme pozvat vás na adventní koncert.
Půjde o jedinečné vystoupení sólistek opery
Národního divadla v Praze, sopranistky Simony Procházkové a altistky Jany Sýkorové,
které na klavír bude doprovázet rovněž člen
Národního divadla Bronislav Procházka.
Hlavním bodem programu budou Dvořákovy Moravské dvojzpěvy, které umělci nahráli
na CD. Dále zazní árie a duety ze světových
a českých oper a na závěr nebude chybět vánoční hudba. Rezervujte si čas pro tuto mimořádnou událost již nyní.
Akci pořádá město Černošice ve spolupráci se Sborem Církve bratrské v Černošicích
a uměleckou agenturou RKM pod záštitou
hejtmana Středočeského kraje.
Za organizátory  Richard Kolář

Koncert Společná věc
Kdy: 26. října v 18.30
Kde: kino Řevnice
Tomáš Pfeiffer a Vodnářský zvon vytváří jedinečné souznění hráče a nástroje, a tedy i neopakovatelný umělecký zážitek. O co ale vlastně
půjde? Uvidíte výjimečný multimediální projekt
spojující historický nástroj Vodnářský zvon s unikátní velkoplošnou parabolickou projekcí. Filmový doprovod – příběh pro jednotlivé skladby
koncertu je inspirován každodenním životem.
Témata skladeb koncertu Společná věc se
pravidelně obměňují. V letošním roce se můžete
těšit například na skladbu Rezonantia Temporum – souznění zvonů, Vodnářského a zvonu
z chrámu sv. Víta v Praze. Pohled do hlubokého i blízkého vesmíru nám zprostředkují dosud
málo známé snímky v Patria Deum.
V tónech tohoto nástroje – Vodnářského zvonu lze prožít hloubky rezonance, která dle odka-

FOTO: archiv interpreta

-- Simona Procházková, Jana Sýkorová
a Bronislav Procházka --

zu dávných mistrů kladně působí na celou bytost
i prostor. Na závěr koncertu budete mít možnost
vidět Vodnářský zvon zblízka a pozorovat krásu
vodní hladiny, která při fortissimech levituje v tisících kapičkách, nebo vytváří rezonanční obrazce. Více na www.dub.cz v záložce Koncerty
Společná věc.
Věra Hamplová

Slet všech příšer,
strašidel a upírků
Kdy: neděle 30. 10. v 16.00
Kde: Club Kino
Všechna strašidla a strašidýlka jsou již tradičně zvána na poslední říjnovou neděli na
Halloweenskou párty do Club Kina. Tentokrát vás čeká strašidelné divadlo, soutěže,
tombola i malování na obličej. Všichni, kdo
dorazí v maskách, nebo se na místě nechají
namalovat, se mohou účastnit soutěže o tu
nejhezčí masku večírku. Svou královnu budou mít i na místě vydlabané dýně.
Pro děti budou připraveny různé zábavné atrakce a chybět nebude ani tajemná
výprava na zahradu, kde budou pod rouškou tmy čekat zapeklité úkoly. Pro vytříbené jazýčky bude navařená temně oranžová
dýňová polévka a pro ty, kdo raději mlsají
pak populární sweetbar plný duchařských
lahůdek a laskomin. Vstupné 150 korun
platí jen děti. V ceně je dýňová polévka,
dýně na dlabání, čajová svíčka a tři hodiny zábavy. Abychom věděli, pro kolik dýní
bude ten večer poslední hodinkou, je třeba si dýni rezervovat přes webové stránky
www.partyaoslavy.cz/dyne2016.
Vyrostla-li na vaší zahradě nějaká oranžová kráska, přineste ji na dýňovou soutěž
krásy Miss Dýně z Černošic. Která vyhraje,
ví možná už teď naše věštkyně, u které si
budete moci nechat prozradit, co vás čeká
a nemine.
Bára Novotná a Bára Malá ve spolupráci
s Club Kinem Černošice
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Fekete Jenő & Horváth Misi
Kdy: 22. 10. od 20.00
Kde: Club Kino
Jenő Fekete a Misi Horvát hrají spolu již 16 let
a jejich vystoupení jsou vždy jedinečná svého
druhu, nabitá energií a radostí z hudby.
Jenő hrál v 80. letech velmi důležitou roli
v popularizaci tradičního blues v Maďarsku

a místní hudební kritikou je považován za
jednoho z nejautentičtějšího bluesového muzikanta v zemi. Misi Horváth je zase jedním
z předních hráčů na harmoniku v Maďarsku.
Spolu s afro-americkým blues je jeho melodický styl také ovlivněn balkánskou a latinskou
hudbou.

Koncert pořádá město Černošice. Projekt
se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury. Více se o tomto duu dozvíte na
www.horvathmisi.hu (v anličtině). Vstupné 150
Kč.
Pavel Blaženín
Zdroj: tiskové informace kapely

FOTO: archiv interpreta

-- Přijďte si poslechnout, jak zní maďarské blues v kombinaci s afroamerickými a balkánskými rytmy. --

Jack Cannon Band
Kdy: 28. 10. od 20.00
Kde: Club Kino
Energetický blues-rockový kvartet, charakteristický svým moderně autentickým přístupem – tak
by se dala stručně popsat kapela Jack Cannon
Band. Nepřehrává jen otrocky vzory, nýbrž přistupuje ke standardům tvůrčím způsobem a v neposlední řadě prezentuje i vlastní autorskou tvorbu.
Díky svému jedinečnému pojetí skladeb plného
síly a energie si získává stále více a více obdivovatelů, kteří při každém koncertu zažívají unikátní

Kočičí trampoty

atmosféru plnou neopakovatelných sólových kytarových debutů v dokonalé souhře s nepoddajnou
harmonikou v podání zpěváka a foukačkáře Zozó.
V roce 2008 vyhrála kapela první místo v rámci
Blues Aperitiv Festivalu v Šumperku, který je považován za vstupní bránu na mezinárodně uznávanou
bluesovou scénu. Od tohoto okamžiku je kapela
pravidelný hostem velkých evropských festivalů,
převážně v České republice a Polsku (Blues Alive;
South Bohemia Jazz Fest; Echo Blues Festival;
Harmonica Bridge Festival;…) a stala se miláčkem
klubových scén. Jejich inspirací jsou hudebníci
jako jsou Jimi Hendrix, Robben Ford, Kenny Wayne Shepherd nebo The Spencer Davis Group.

Zažijte na vlastní kůži krédo kapely: “Blues není jen hudba. Blues je způsob, jakým
se díváme na svět a způsob života. A hrajeme
proto, abychom se s vámi podělili o náš bluesový svět!” Město Černošice vás zve v neděli
28. 10. od 20 hodin do Club Kina na hudební
show v podání maďarské kapely Jack Cannon
Band. Vstupné na tuto vskutku velkolepou podívanou koupíte za 150 Kč v předprodeji (Minimarket u černošického nádraží) nebo za 180
Kč před koncertem. Projekt se uskutečňuje za
finanční podpory Ministerstva kultury.

FOTO: archiv interpreta

Kdy: 16. 10. od 16.00
Kde: Club Kino
Podzimní počasí je tu a vy možná přemýšlíte, co podniknout o víkendu s dětmi. Vezměte je třeba na divadlo. Hrát se budou
Kočičí trampoty.
Tu pohádku určitě znáte. Kocourek
Modroočko je malé kotě, které se teprve
učí pořádnému kočičímu životu. Postupně
zjišťuje, jak dovede být ten „opravdový“ kočičí život zajímavý, někdy trochu krutý, ale
především krásný. Na svém prvním výletě
potkává různá zvířátka a různé kočičí kamarády. On i děti tak mohou poznávat jejich
zvyky, chování, místa, kde žijí, čím se živí,
ale také jak se k nim chová člověk. Účinkuje divadlo Albapštros.
Na divadlo vás zve město Černošice.
Vstupné 70 Kč.
Pavel Blaženín
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-- blues-rockový kvartet Jack Cannon Band --

Pavel Blaženín

z města a okolí
koncertních převleků. Jáchym Bašek (basa,
zpěv) založil kapelu a složil hudbu. Karel Bárta
(kytara, zpěv) balí kapelu do harmonií a funkuje. Tomáš Makovský (bicí, zpěv) drží rytmus,
pevně a jistě. Vstup 80 Kč.

Program říjen 2016
2. 10. ve 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.
5. 10. v 20.00
Tomáš Töpfer - beseda
Co jste v Četnických humoreskách neviděli.
Beseda s Tomášem Töpferem. Moderuje Jiří
Oberfalzer. Vstup zdarma.
7. 10. v 20.00
Euphonica - koncert
Euphonica, to je kapela složená z profíků, kteří
hrají rádi, mají z toho radost a těší se na kontakt
s fanoušky. Skupina zpívá vlastní, české písně,
převážně funk-pop-rock charakteru, které se
dají těžko charakterizovat. Důležité je sdělení,
né obsah, jak by řekl klasik.
Všichni členové kapely Euphonica mají za sebou bohatou muzikantskou historii, např.: Tam
Tam Orchestra, Žáha, Top Dream Company,
Abraxas, David Koller, Alice Springs atd.
Tereza Vacíková (zpěv, perkuse) je autorkou
většiny textů a módní návrhářkou mnoha svých

Týden knihoven 2016
Kdy: 3. – 9. října
Kde: Městská knihovna Černošice
První říjnový týden bude již tradičně v knihovnách věnován celostátně pořádané akci Týden
knihoven. Letos proběhne již 20. ročník. Motto
roku 2016 je „Braňte knihu“.
Těšíme se na návštěvu jak čtenářů, tak
i ostatních návštěvníků, pro které je černošic-

Soutěžní kvíz pro děti:

8. 10. v 19.00
Bass Černošice vol.7w/X.Morph, téma:
Deep space, drum&bass
Po letní pauze je tu další BASS! Tentokrát vaše
sluchovody pěkně protáhne legenda české
dnb scény X.Morph! Téma pro kulisy, vizualizace a celý večer je Deep Space, takže se těšte
na pořádný odlet do vesmíru!
X.Morph se začal DJingu vážněji věnovat kolem roku 1999/2000 a od té doby si vydobyl
postavení jednoho z nejuznávanějších a technicky nejzdatnějších DJů, které může naše
dnb scéna nabídnout. Jeho DJské sety jsou
velmi svižné, zábavné, zvukově propracované
a vyvážené. Svými dlouhými a přesnými mixy
si dokáže téměř okamžitě podmanit publikum.
Díky svým schopnostem se již v roce 2003
stal vítězem slovenské soutěže o nejlepšího
drumandbass dje „Jim Beam Wanted d’n’b DJ
2003”. Od té doby zahrál snad na všech větších openairech (Let It Roll, Hradhouse, Creamfields, …) a ve většině klubů v rámci ČR, ale
i Slovenska.
Dalším hostem bude projekt Latrod3ctus, spřízněný projekt pražských draků sn3hura a Binja, kteří jsou nejen skvělí djs, ale dlouhodobě
se též věnují vlastní produkci, která se pomalu
ale jistě dostává na svět.
No a nebyl by to BASS bez místní DUNENI.cz
crew ve složení Jenouch, Wolfik, MindGroove,
Vagi, Eight Times, Danoush a Artomic. Nebude chybět fotbálek, pořádnej zvuk, světla,
kulisy a hlavně skvělá atmosféra. Kosmonauti
a vesmírné příšerky vítány. Ponořte se s námi

ká knihovna zatím neznámou. Jako pokaždé
budou moci čtenáři vrátit knihy bez placení
upomínek, pro nové čtenáře bude přihlášení do
knihovny zdarma.
Celý týden bude probíhat anketa o nejoblíbenější knihu, vylosovaný výherce dostane knihu
jako dárek. Zavádíme novou službu pro studenty, můžete si knihy objednat na e-mailové adrese knihovny, my vám je připravíme a pak stačí si
knihy jen vyzvednout.

do hlubin vesmíru 8. října v Club Kině, bude
to stát za to! Hlavním partnerem akce je Velkopopovický Kozel. Vstup do 20.30 - 60 Kč, od
20.30 - 90 Kč.
15. 10. v 20.00
František Nedvěd ml. s kapelou Hot Dog
Band - koncert
František Nedvěd mladší hraje a zpívá nejen
nejznámější písničky od bratří Nedvědů, které máte tak rádi, ale také jiné žánry, country,
rock, swing, pop a další. V neposlední řadě
má i své autorské skladby.
Jinak Hot Dog Band je poměrně mladá kapela, která vznikla v polovině roku 2015 původně
pouze pro příležitost maturitního plesu Terezky
- dcery Františka Nedvěda ml. Po maturitním
plese ale zjistili, že jeden bez druhého, (třetího ani čtvrtého ani pátého) nemohou být, a tak
se rozhodli pokračovat. Kapela má za sebou
již řadu úspěšných vystoupení v Praze a okolí.
V současné době pracuje na projektu, kde na
vystoupeních zazní jak úplně nové písničky, ale
i staré dobré „fláky“. Vstup 120 Kč, v předprodeji v Minimarketu Černošice 100 Kč.
29. 10. v 17.00
Prochy 18! - punková sebranka
Hrají: 008, Inkoust pana Boučka, Daily Coffee,
Compromysh, P.U.M. Můžete se těšit na výběrový punkový večer, kde se pobavíte, napijete,
zapogujete a hlavně si užijete večera. Vstup
100 Kč.
Za Club Kino
Lucie Barchánková
Zdroj: informace od interpertů
Pozn.: Informace ke kulturním akcím, které
v Club Kinu pořádá město, případně další organizace, najdete v samostatných textech.

Pro prvňáčky bude celý říjen probíhat písmenková soutěž a přihlášení zdarma. Malí čtenáři budou mít možnost celý týden číst z knížek V. Čtvrtka, od jehož úmrtí uplynulo 40 let
a z knížek E. Štorcha, od jehož úmrtí uplynulo
60 let. Každý odvážný čtenář dostane malou
sladkost. Nebude chybět ani soutěžní kvíz pro
děti, tři vylosovaní autoři správných odpovědí
dostanou také knihu.
Irena Šilhánková, knihovnice

Zakroužkuj správnou odpověď:

1. Václav Čtvrtek se narodil v roce :

a) 1910

b) 1930

c) 1911

2. V jakém městě se narodil :

a) Praha

b) Jičín

c) Brno

3. Napiš alespoň tři knihy, které V. Čtvrtek napsal : ….........................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
4. V každé větě najdi postavu z knížek V. Čtvrtka: Chlapci písek sypali na silnice. Eman kamarádil s Honzou. Večer v lunaparku bavili děti klauni.
Správné odpovědi přines označené jménem, adresou a věkem do konce října do knihovny.
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z města a okolí

Nové knihy v městské knihovně v Černošicích
Knihy pro dospělé:
Divné dny – pět příběhů žen, do jejichž života
náhle zasahuje krize v pěti různých podobách;
Krajinou samoty - povídky lotyšských
spisovatelek;
ASHLEY, Mike: Svědkyně temnot - antologie
viktoriánských autorek strašidelných příběhů;
BROWN, James Daniel: Hrdinové ve člunu
- skutečný příběh o posádce osmiveslice, složené ze synů dřevorubců, dělníků a farmářů, která
porazila elitní týmy z východního pobřeží a Velké
Británie a šokovala celý svět, když porazila tým
Německa na olympijských hrách v roce 1936
v Berlíně;
CLARKE, Stephen: Merde po evropsku - humoristický román o pobytu britského novináře
v Bruselu;
DUBSKÁ, Kateřina: Člověk Gabriel - příběh
o dávno zaniklém světě kočovníků s pestrobarevnými vozy, o tajemství přírodní magie a životě
slovácké vesnice pod buchlovskými kopci;
FENWICK, Liz: Aféra v Cornwallu - román plný
intrik, lásky a okouzlení, nabízí čtenáři odpočinek od problémů běžného života;
GRISHAM, John: Podfuk - román z právnického prostředí;
HANNAH, Kristin: Slavík - historický román,
odehrávající se ve Francii za 2. světové války;
KELLY, Mary Louise: Kulka - detektivní román;
KRCHOVSKÝ, J.H.: Já už chci domů - poezie;
LEMAITRE, Pierre: Na shledanou tam nahoře - příběh z konce 1. světové války;
MAAS, Sarah J.: Dvůr trnů a růží - fantasy
literatura;
MESSNER, Reinhold: Pád nebes - první dobytí Matterhornu je příběhem o přátelství, které
se rozpadlo, o souboji dvou výprav, o zklamání
i o velké tragédii;
PEKÁRKOVÁ, Iva: Pečená zebra - zajímavý
a čtivý příběh o tom, jak vůbec funguje soužití
s Afričany v našich poměrech;

ROSEN, Richard D.: Děti, které přežily - osud
ukrývaných židovských dětí za 2. světové války.
Kniha přibližuje historické souvislosti i drobné
postřehy z každodenního života;
SIMMEL, Johannes Mario: Láska je poslední most - společenský román.
Naučná literatura:
ADAMOVÁ, Karolína: Velké dějiny zemí Koruny české - přehled dějin státní správy v českých
zemích od raného středověku až do roku 1992;
FIEDLER, Jiří: Židovské památky v Čechách
a na Moravě - kniha přináší přehledné dějiny
židovského osídlení na území České republiky
a první úplný soupis stavebních památek po více
než 600 židovských obcích;
HONZÁK, Radkin: Všichni žijem v blázinci knížka od renomovaného psychiatra a psychoterapeuta Radkina Honzáka, muže vzdělaného,
vtipného, který už padesát let naslouchá lidským
strastem. V rozhovorech s novinářkou Renatou
Červenkovou se zamýšlí nad způsobem života,
který dnes vedeme i nad stavem společnosti, v níž duchovní rozvoj výrazně pokulhává za
technickým;
LIBOR, Jan: Václav II. - život a vláda českého
krále Václava II., politické dějiny českých zemí
na přelomu 13. a 14. století;
RYANTOVÁ, Marie: Polyxena z Lobkovic životopis obdivované a nenáviděné první dámy
království je zároveň uvedením do světa nejvýznamnějších šlechtických rodů v éře, kdy stavovská monarchie v českých zemích procházela
zásadními historickými změnami;
UHROVÁ, Eva: Radostná a hořká Františka Plamínková - populárně naučný životopis v meziválečné době nejznámější Češky ve
světě, významné české učitelky, poslankyně
a senátorky;
WOOLFSON, Richard C.: Bystré dítě - Předškolák - kniha přináší zajímavé náměty na hry

Největší houbařský festival
opět v Řevnicích
Kdy: 8. 10.
Kde: Řevnice
Druhý ročník Houbyfestu se uskuteční opět v Řevnicích uprostřed Brdských lesů. A stejně jako loni nabídne bohatý kulturně-gastronomický program zaměřený na fenomén houbaření.
Pro návštěvníky je připravena pestrá přehlídka “houbové gastronomie”. K ochutnání bude houbové ragú, houbová polévka, guláš, houby
nadívané, nakládané, grilované, houbové rizoto, houbový koláč, houbové
palačinky atd. Prodávat se ale bude i med, marmelády, jablečné mošty,
domácí šťávy, cider, povidla, kysané zelí a vše, co nabízí podzimní příroda.
A samozřejmě tu najdete vše potřebné pro houbaření. Každý, bez rozdílu
věku, si může opéci buřta a zúčastnit se druhého ročníku Mistrovství ČR
o nejkrásněji nařezaného buřta na opékání. Zájemci se vydají na houbařskou vycházku s mykologem či navštíví výstavu hub v “Boudě” u nádraží,
kde bude také mykologická poradna. Děti a hraví dospělí se pobaví u her
a workshopů s houbařskou tématikou. S režisérem Tomášem Vorlem si
pohovoříte o psychydelických účincích lysohlávek a o jeho “Cestě z města”, vstupné na dvouhodinovou přednášku 80 Kč.
V unikátním prostředí Lesního divadla pak vystoupí od 15 hodin Kašpárek v rohlíku, vstupné 250 Kč, v předprodeji 200 Kč.
Více o festivalu na www.facebook.com/houbyfest.
Zdroj: organizátoři Houbyfestu
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pro děti od dvou a půl let do předškolního věku,
radí, jak podporovat rozvoj pohybových a řečových schopností, učení i sociální a citový vývoj.
Pro děti a mládež:
Armáda – leporelo;
Moje první obrázková knížka. Hory - leporelo;
BINAR, Ivan: O Záhořovi, prasátku s kníry Záhoř je jedno moc milé pruhované prasátko.
Na světě to ale nemá vůbec jednoduché - nejdříve na něj málem nepřišel, pak mu narostly kníry,
a ještě ho ulovil strašlivý, i když trochu bezzubý
tygr, pro děti od 3 do 7 let;
BRODECKÁ, Lenka: Hledá se hvězda - dobrodružná pohádková detektivka pro princezny;
ČERNÁ, Olga: Klárka a 11 babiček - knížka je
napsána úsporně, s citem pro dětského čtenáře
a jemným smyslem pro humor, který pobaví i rodiče, pro děti od 9 let;
DĚDEČEK, Jiří: Hvězdy pražské zoo - příběhy
o zvířátkách;
DVOŘÁK, Jiří: Havětník - vši, blechy, roztoči,
žravé housenky, které nemá nikdo rád, a přece
jsou. Všechny mají své příběhy, o kterých si přečtete v této knížce;
DVOŘÁKOVÁ, Alžběta: Herkules a strašidla
- příběh o rozmazleném pražském kocourovi,
který se se svou mladou paní a jejím mužem
přestěhuje do starého statku za vesnicí, kde se
mu ani trochu nelíbí.
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,
knihovna@mestocernosice.cz,
on–line katalog knihovny
www.mestocernosice.cz nebo na
www.naseknihovna.cz/cernosice

inzerce

Řádková inzerce
Daruji KOŤATA hodným lidem, do domu/bytu se zahradou. 6týdenní - mourovaté, černé s náprsenkou, černobílé s černým flíčkem na čumáku. Asi kocour/kocour/kočička. T: 606 456 660

HLEDÁME PANÍ NA ÚKLID
malého penzionu v Černošicích
(v blízkosti Club Kina)
1-2 krát týdně cca 2-4 hodiny
Kontakt: 604 834 399

Opravy chladniček, mrazniček
a průmyslového chlazení
Aleš Rozenský, Praha 5 - Radotín
mobil: 606 83 44 85

