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Kdy: sobota 16. září
Kde: start u hřiště v Husově ul.
Srdečně vás zveme na třetí ročník Černošického běhu, který se koná v sobotu 16. září. Běží
se v obvyklých kategoriích od nejmenších dětí
až po veteránky a veterány. Novinkou letošního
závodu je štafetový závod rodinných příslušníků. Vyhecujte tedy svou rodinu a přihlaste se!
Nic nespojí rodinná pouta více než společný
zážitek.
Velmi uvítáme vaši podporu. Můžete napéci
nějakou dobrotu, přihlásit se jako dobrovolník,
či darovat některou z cen. Akce je nezisková,
organizovaná pro radost z pohybu a společného
setkání. Finanční výnos letos věnujeme Domu
s pečovatelskou službou v Černošicích. Více
informací o závodu, možnostech podpory a online přihlášení naleznete na www.cernosickybeh.cz. Počet účastníků je omezen, poplatek za
on-line registraci je zvýhodněn.
Za organizátory se těší Dana a Petr Pánkovi
a Bětka a Tomáš Kratochvílovi

-- Lavička vítězů z minulého ročníku. --
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PACIFIK & JITKA VRBOVÁ
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VSTUPNÉ:
180 Kč předprodej v Club kině
200 Kč v den konání

CLUB KINO 8. 9. 2017 19:00

BUKIfest 2017
Kdy: pátek 8. září od 19.00
Kde: Club Kino
Bukovičovu lásku k rock’n’rollu
a country si každý rok Černošice připomínají BUKIfestem, jehož program
je složený z muzikantů, kteří měli vztah
k Bukovičovi osobně nebo k jeho textům a hudbě, kterou měl rád.
Pro letošní ročník jsme si tedy pro
vás připravili dynamický večer laděný
více do rock´n´rollu. Protože si letos
připomínáme výročí Elvise Presleyho,
tak program BUKIfestu otevře Elvis
Presley Revival (i když těžko říct, zda
se bude jednat o revival, protože jak
mnozí z vás vědí, zvěsti o Elvisově
smrti jsou poněkud nejasné...). Dále
se můžete těšit na trampskou klasiku
s legendární skupinou Pacifik v čele
s Tony Linhartem a stálicí BUKIfestu
Jitkou Vrbovou. Večer uzavřeme opět
na svižnou notu, a to s mladou kape-

lou The Fribbles, kteří nás svým vzezřením i produkcí přenesou zpět do
padesátých let. Večerem nás provede Milan Schmidt.
Vstupenky zakoupíte v předprodeji za 180 Kč v Club Kině, kde zároveň doporučujeme rezervovat i místa
k sezení. Na místě budou vstupenky za 200 Kč, a chtěli bychom vás
upozornit, že v den konání mohou,
ale i nemusí, být k dispozici místa
k sezení.
Naše poděkování patří Stavitelství
Řehoř, městu Černošice, Club Kinu
Černošice a Country Radiu.
Přijďte si užít skvělou muziku a zavzpomínat na mimořádnou černošickou osobnost!
Takže v pátek 8. září od 19 hodin
na viděnou v Club Kině.
Za organizační tým festivalu
Michaela a Magdaléna Voldřichovy

z radnice

Co se událo od doby, kdy město postihl extrémní déšť
Přinášíme Vám stručný souhrn dosud
přijatých opatření na snížení negativních
dopadů přívalových dešťů. Text vznikl
úpravou interního soupisu úkolů a jejich
plnění ze speciální pracovní skupiny.
Členy skupiny vedené starostou města
jsou vedoucí Odboru investic a správy
majetku, Technických služeb, velitel hasičské jednotky, přidruženými členy jsou
vedoucí Stavebního úřadu a projektant
vodohospodářských staveb.
1) Monitoring kanalizační sítě kouřem ke
zjištění nelegálního napojení okapů jednotlivých
domů do splaškové kanalizace, kam dešťová
voda nepatří, bude brzy zahájen. Město vybralo firmu k provedení průzkumu. Jako první bude
monitoring proveden v oblasti Lada.
2) Výměna vík splaškové kanalizace: byla
vytipována místa, kde je vhodné vyměnit víka šachet splaškové kanalizace za plná pro zamezení
vtékání dešťové vody do splaškové kanalizace.
3) Prověření možnosti realizace nových dešťových kanalizací:
a) Ze Slunečné nad kamenným mostem
k řece: není reálné, umístění ve svahu – skále
nad tratí a velké vzdálenosti k řece, navrženo
zvednutí obrubníků do ulice U Mlýna.
b) Pod Višňovkou: zajištěno zpracování projektové dokumentace pro úpravu ulice a stavbu
nové dešťové kanalizace pro svedení vody z nejnižšího místa ulice do propustku pod železniční
tratí. Nyní čekáme na vyjádření správců sítí v komunikaci a dotčených orgánů, mimo jiné i ČD.
Poté je možné ještě letos přistoupit k realizaci.
c) Ze Zdeňka Lhoty k řece: prověřeno vedení historického systému pro odvod dešťových
vod z propustku pod tratí. Realizována dočasná
opatření pro eliminaci kontaminace studen na
pozemcích, kam teče dešťová voda z historické dešťové kanalizace pod dráhou – vlastníkům
některých zahrad technické služby po dohodě
nakoupily potrubí, kterým bude zajištěn průchod
vody zahradou bez zaplavení přilehlé studny.
Prověřena možnost realizace nové dešťové kanalizace od propustku pod tratí ve Zdeňka Lhoty,
Jasmínovou ulicí do osady V Topolích až k řece.
Realizace je možná, vytipováno místo pro výtokový objekt, avšak náklady na vybudování kanalizace budou značné. Vzdálenost do řeky je cca
500 m, většina komunikací má pěkný asfaltový
povrch zhotovený po povodních v roce 2002.
4) Vytipování míst pro možné retenční nádrže, poldry: provedena prohlídka s vodohospodářem, posouzení vhodného umístění těchto
systémů:
a) Na konci ulice Na Poustkách. Tento poldr (nádrž) by zmírnil nátok dešťové vody z lesa do povrchové dešťové kanalizace v ulici Na Poustkách
a následně v okolí školy, kostela, železniční trati až
k betonárně. Zadáno zpracování hydrogeologického průzkumu pro ověření možnosti realizace.
b) Na konci lesa nad ulicí Libušina – pro zamezení vytékání vody z lesa do ulic města v oblasti
Horka a všech níže položených. Bude zpracován
návrh pro konzultaci možností s orgánem ochrany lesa.

c) Naproti služebně městské policie – v lesíku
ke škole, který by odlehčil dešťovou kanalizaci
z Kladenské a Školní. Zadáno zpracování hydrogeologického průzkumu.
d) Před křižovatkou ulic V Habřinách a V Olšinách (umístění prověřeno a nezdá se být příliš
vhodné vzhledem k terénní konfiguraci a malé
velikosti městského pozemku; bude zpracován
koncept vodohospodářského objektu pro další
rozhodování).
e) Nad budoucí mateřskou školkou v Husově ulici. Pozemek však patří soukromé majitelce. Zahájeno jednání o koupi nestavebních pozemků.
5) Úprava stávajících odvodňovacích
systémů:
a) Provedeno zvětšení dimenze propustku v ul.
Dr. Janského pod ul. Zdeňka Škvora trubkami
průměru 500 mm, zvětšení dimenze propustku
pod posledním vjezdem přes příkop a následná
úprava koryta pro dešťovou vodu v ulici K Lesíku
tak, aby pojal více vody.
b) Prohloubení příkopu v ulici K Lesíku ke zvětšení jeho kapacity.
c) Zadána oprava propustku v Radotínské ulici
s cílem zmírnění intenzity nátoku vody do propustku, což eliminuje riziko přetečení dešťové
vody přes Radotínskou ulici.
d) Zadána úprava ukončení betonového žlabu
DK vedoucího od kostela k podjezdu pod tratí
s cílem zajištění plynulého nátoku dešťových vod
do podjezdu, oprava betonové podlahy podjezdu pod tratí, kompletní oprava a přespádování
vozovky od podjezdu s cílem zachycení dešťové
vody.
e) Zadána úprava vozovky K Vodárně tak, aby
byly realizovány obrubníky výšky 30 cm po okraji
komunikace a voda tak netekla za obytnou zástavbu ulice u vodárny.
f) Technické služby provedou úpravu terénu na
konci lesa před ulicí V Boroví, aby dešťová voda
z lesa netekla hned do ulic a mohla se v lese více
vsakovat.
g) retardér v ulici Dr. Janského u křižovatky se
Školní a Říční ul. – znovu zvažována možnost
realizace. Retardér by zabránil vtékání vody ze
Školní ulice do příkopů v ul. Dr. Janského, které
jsou kapacitně nedostatečné.
6) Obnova dešťové kanalizace ve Waldhauserově ulici: provedena kompletní výměna poškozené dešťové kanalizace v této ulici novými
betonovými trubkami, osazení nové horské vpusti v křižovatce Waldhauserova – V Horce, oprava
konstrukčních vrstev a nových asfaltových vrstev
v ulici (společně s dalšími škodami přívalových
dešťů uplatněno jako škoda z pojistné události).
7) Likvidace dešťových vod z městských
budov: školní budova „B“ - provedení nového
potrubí od staré školní budovy, které bylo nově
napojeno do dešťové kanalizace vedoucí pod
sportovní halou. Došlo tak k odlehčení splaškové kanalizace vedoucí tímto místem. Proběhne
monitoring ostatních budov s cílem ověření způsobu likvidace dešťových vod.
8) Vyčištění zanesených dešťových kanalizací: provedeno strojní vyčištění ucpaných
dešťových kanalizací tlakosacími vozy, a to v ulici
Komenského, Kladenská, Karlická, Na Višňovce, K Vodárně a propustku v Radotínské ulici

k betonárně. Tato místa byla zcela zanesena naplaveným materiálem a nemohla tak sloužit pro
odvod dešťových vod.
9) Přeložka splaškové kanalizace Pod školou: zajištěno objednání projektové dokumentace na přeložku kanalizace na poli pod školou
tak, aby kanalizace neobsahovala žádné lomové
body a vedla malým spádem do Školní ulice. Realizace je možná ještě v letošním roce. Cílem je,
aby nedocházelo k zaplavování nemovitostí při
naplnění této kanalizace.
10) Oprava poškozených částí kanalizace
a komunikací:
a) Waldhauserova ul.: provedena oprava ulice
vč. dešťové kanalizace
b) Alšova: provedena oprava poškozené kanalizace v Alšově ulici a násl. oprava propadlé
komunikace
c) Školní: provedena oprava propadlého místa
ve Školní ulici
d) Karlická: provedena oprava propadlého místa
u křižovatky se Stulíkovou ulicí
11) Kontrola dokončovaných staveb všech
stavebníků stavebním úřadem bude probíhat
před každou kolaudací i při ní za účelem ověření,
zda jsou správně likvidovány dešťové vody.
12) Zajištění průjezdnosti ulic pro hasičkou
techniku. Dobrovolní hasiči zpracovali mapu problematických míst, kde neprojedou s hasičskou
technikou z důvodu buď nevhodně zaparkovaných automobilů anebo stromů či keřů přesahujících ploty zahrad. Pracovníci technických služeb
rozdali majitelům zahrad do schránek dopis s výzvou k odstranění přesahujících větví. Městská
policie se zaměřila na dodržování správného parkování, aby nebránilo provozu.
13) Zahrnutí míst pro vybudování poldrů do
územního plánu: vytipované lokality vhodné
pro umístění vodohospodářských objektů budou zahrnuty do návrhu změn územního plánu
tak, aby je šlo v budoucnu realizovat jako veřejně
prospěšné stavby.
Závěrem je potřeba zmínit, že žádné z již
provedených nebo navrhovaných opatření, ani
všechna dohromady, zcela nezabrání zaplavení
ulic, zahrad a domů při tak extrémních výkyvech
počasí, jaké jsme zažili začátkem letošního léta.
Jsme ale přesvědčeni, že dokáží zmírnit jejich
následky. Důležité je, aby se realizoval velký počet i drobných opatření, na městských i soukromých pozemcích a objektech, která napomohou
naplnit současné nejdůležitější pravidlo ochrany
před záplavami i před suchem – zadržovat dešťovou vodu co nejblíže místu, kde spadla.
Finanční náročnost zde uvedených opatření
bude součtem v řádu mnoha milionů. Na nejbližším zastupitelstvu bude předložen návrh, aby do
speciálního fondu na ochranu před přívalovými
dešti byl z letošního rozpočtu vyčleněn další milion korun (zvýšení na celkovou částku 2 mil. Kč).
Další budou jistě muset následovat po dokončení
přípravy (projektu a projednání) dalších ochranných opatření. O použití těchto prostředků budeme zastupitele i veřejnost informovat v některém
budoucím vydání IL.
Jiří Jiránek,
vedoucí odboru investic a správy majetku
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z radnice

Živá voda (všude kolem nás)
– aneb jak lépe ochránit sebe i své sousedy
Vodu vnímáme jako přirozenou a nepostradatelnou součást našeho života. Že však umí být
živá ve smyslu rychlá a deroucí se bez zábran
přes překážky, jsme se přesvědčili na sklonku
letošního června. Černošice a okolí zasáhly během jediného dopoledne tak extrémní deště, že
svou vydatností 105 mm/m2 překonaly i srážky, které v povodňovém srpnu 2002 spadly na
Šumavě (až 360 mm/m2 za týden). Co takové
množství vody umí způsobit ve svažitém terénu
Černošic, na vlastní kůži zažilo nemálo obyvatel
zejména níže položených částí města. Voda si
našla cestu zpátky i do míst dříve sloužících jako
přirozené vodoteče a vytvářela zde mezi chatami
krátkodobé vodopády.
Můžeme se dohadovat, zda jsou takto nebývale silné deště jev pouze ojedinělý, nebo zda
nás takové výkyvy čekají častěji, zvlášť když
nás meteorologové varují před důsledky celosvětových změn klimatu. Ať už bude v příštích
letech náhlých vydatných dešťů více nebo ne,
lépe hospodařit s dešťovou vodou se vyplatí
vždy. Prospěch ze zachycené dešťové vody tak
bude mít přinejmenším trávník na Vaší zahradě.
Současně se sníží negativní důsledky přívalových dešťů na Vaše okolí. Zadržování vody tam,
kde spadla, je dnes hlavním řešením na ochranu
před záplavami i před suchem. Vyžaduje velký
počet malých i velkých úprav na soukromých

i veřejných objektech a prostorech.
Co Váš dům a pozemek? Víte, kam odtéká
dešťová voda ze střechy Vašeho domu? Víte,
jakým způsobem ji lze zachytávat na vlastním
pozemku? Víte, jaké jsou požadavky podle platných právních předpisů? Rádi Vám v těchto věcech poradíme.
Na následujících řádcích se dozvíte, která
technická řešení jsou v pořádku a která je potřeba upravit, aby nedocházelo k takovým záplavám
a k zahlcování splaškové kanalizace tak, jako se
to stalo právě při bleskové povodni v červnu.
Zkuste si, prosím, sami pro sebe odpovědět na
následující otázky, a zjistíte, zda máte odvádění
vody ze střech v pořádku.
Dešťové svody ze střech jsou zaústěny:
1.	do jímek a vodu dále používáte pro zálivku
zahrady?
2. vsakovacích nádrží?
3. do oddělené dešťové kanalizace?
4.	přímo na terén Vaší zahrady, kde se voda vsakuje, aniž by stékala jinam?
Pokud je Váš dům vybaven některým z výše
popsaných řešení nebo jeho obměnou, pak
hospodaříte se srážkovou vodou podle zákonných předpokladů a ohleduplně vůči přírodě
i svému okolí.
Co byste však rozhodně neměli, protože to
nedovolují právní předpisy:

a)	nechat stékat vodu z vašeho pozemku/střechy na sousední komunikaci nebo sousední
pozemek,
b)	odvádět srážkové vody do splaškové
kanalizace.
Je Váš dům staršího data nebo není technicky
vybavený na zachytávání vody ze střech? V takovém případě se, prosím, obraťte na projektanta nebo na náš stavební úřad a my Vám pomůžeme
nalézt optimální řešení.
Stavební úřad i město jako správce kanalizace mají zákonné oprávnění i možnosti, jak prověřit, zda jsou dešťové srážky z budov svedeny
do kanalizace či nikoliv. V případě kontrol půjde
především o vytipování problémových staveb
a cílem nebude postih vlastníka stavby, nýbrž
zlepšení ochrany obyvatel spodních částí města. Naší snahou je jednak snížit rizika následků
přívalových dešťů, jednak zlepšit zadržování
vody v území.
Stavební úřad při kontrolách zohlední, pokud
se bude vlastník nemovitosti sám aktivně snažit
nalézt vhodné řešení pro zasakování vody na
vlastním pozemku dříve, než k tomu bude vyzván
stavebním úřadem.
Děkujeme Vám za pochopení a spolupráci.
Petra Pelešková,
vedoucí Stavebního úřadu MěÚ Černošice

Dotační program Dešťovka podruhé
Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo druhé
kolo dotačního programu Dešťovka, jehož cílem je udržitelné a efektivní hospodaření s vodou a snížení množství odebírané pitné vody
z povrchových a podzemních zdrojů týkající
se majitelů a stavebníků rodinných a bytových
domů. Celá 110milionová alokace prvního
kola programu byla rozebrána za jediný den.
Na druhé kolo je vyčleněno 240 milionů Kč.
Příjem žádostí do druhého kola bude zahájen
ve čtvrtek 7. září 2017 a potrvá až do vyčerpání alokované částky.

Program podpoří tři druhy aktivit:
1) Vybudování systému využívajícího dešťovou
vodu jen na zálivku zahrady – pouze v obcích
výrazně postižených suchem, kam město
Černošice vzhledem k pravidlům nemůže být
zatím zařazeno, tj. tato aktivita není na území
města Černošice podporována.
2) Vybudování komplexního systému pro využití srážkové vody jako vody užitkové (splachování WC a zálivka zahrady) - pro majitele stávajících i nových obytných domů po celé ČR
(bude dotován částkou až 65 tisíc korun).

3) Vybudování systému na akumulaci a využití
přečištěné odpadní vody v segmentu obytných
domů - pro majitele stávajících i nových obytných domů po celé ČR (bude dotován částkou
až 105 tisíc korun).
Pro více informací doporučujeme navštívit
webové stránky dotace, které jsou nově a přehledně upraveny: https://www.dotacedestovka.cz/.
Monika Formáčková,
projektová manažerka

Škola zase prokoukla
O prázdninách se opět budovy naší školy proměnily v jedno velké staveniště. Dva měsíce prázdnin
jsou sice velmi krátké na všechny potřebné stavební úpravy, ale vše se před příchodem žáků stihlo.
Dobře viditelným výsledkem prázdninových
prací jsou nová okna a nová, zateplená fasáda
budovy „C“, kterou zhotovila firma OMLUX za
cenu 3.582.843,19 Kč. Kromě lepších izolačních
vlastností a lepšího vzhledu jsou výhodou i standardně otevíraná okna namísto těch původních
výklopných.
V budově „B“ provedla firma MOZIS za celkovou
částku 4.378.790,34 Kč injektáže a izolace proti
zemní vlhkosti. Celá nejstarší budova byla odkopána až k základům, před ní byla postavena nová
předstěna s provětrávaným systémem. Suterénní místnosti včetně malé tělocvičny tak díky tomu
po mnoha letech konečně přestanou být vlhké.
Terénní úpravy kolem zadní části školy budou do4

končovány ještě v průběhu září z důvodu nutnosti
zachování příjezdu pro vrtnou plošinu pro ověření
geologických poměrů k budoucí přístavbě budovy
„B“.
V budově „A“ provedla firma Františka Klause za
cenu 157.592,51 Kč nové elektrické rozvody pro
budoucí venkovní rolety. Takto bude možné rolety,
na jejichž instalaci budeme hledat dodavatele samostatně, instalovat kdykoliv během školního roku. Zároveň firma Kalliopé odstranila starý poškozený lak
dřevěných oken budovy „A“ a okna znovu natřela.
Celková cena za tuto zakázku činila 189.970 Kč.
Rekonstruovalo se i v Komenského
Pracovalo se také v budově v Komenského ulici. Zde firma S.V.A. instalovala za celkovou částku
2.115.602,60 Kč nový úsporný topný zdroj vč.
všech topných rozvodů a nových radiátorů. Dosavadní akumulační kamna nahradilo plynové tepelné

čerpadlo s centrálním rozvodem, které je v současné době považováno za jednu z nejúspornějších
variant vytápění. Na realizaci této akce jsme získali
dotační prostředky od Státního fondu životního
prostředí ve výši 722.316,80 Kč.
Firma TAKR v budově v Komenského ulici provedla výměnu všech rozvodů pitné vody a odpadů,
vyměnila všechny zařizovací předměty, obklady
a dlažby na toaletách a v kuchyni. Tato akce stála
1.210.066,15 Kč.
Stavaři stihli dokončit všechny práce v posledním srpnovém týdnu (vyjma zásypů za budovou
„B“). (Psáno v době uzávěrky IL deset dní před
koncem měsíce – tak snad se na tom nic už nezmění ;-).)
Přejeme všem dětem a učitelům, aby se jim
v opravených budovách líbilo.
Jiří Jiránek,
vedoucí odboru investic a správy majetku

z radnice

Jednou větou...
• V pátek 18. 8. byla na protějším břehu Berounky nad černošickým jezem, proti tenisovým
kurtům, za účasti asi 80 hostů slavnostně otevřena „Sousedská lodní samoobsluha“. Tahounem
projektu je paní Maria Cavina, do jeho vzniku se
finančně, vlastní prací i dalšími způsoby zapojila
početná (nejen) černošická komunita kolem klubu Ferenc Futurista a podpořila jej Nadace Via
v programu „Živá komunita“. Přístřešek na lodě
navrhli dva místní mladí architekti Vojtěch Fejlek
a Mikuláš Novotný. Autorům a realizátorům projektu patří velké gratulace a díky!
• V týdnu od 3. 9. 2017 bude zahájena rekonstrukce silnice II/115 vedoucí od Dobřichovic
přes Černošice. Prvním opravovaným úsekem
bude část dlouhá asi 800 m od ulice V Habřinách směrem k Dobřichovicím. Uzavírka silnice
bude částečná, doprava bude vedena kyvadlově
a provoz na ní bude řízen světelnou signalizací.
Vozidla nad 3,5 t budou odkloněna na objízdnou
trasu přes Třebotov a Mořinu. Předpokládaná rekonstrukce tohoto úseku je do 1. 10. 2017.
• Prázdniny přinesly další velký záběr z hlediska
stavebních prací na základní škole – žádná z jejích čtyř budov nezůstala netknutá: budova C má
novou fasádu včetně oken, budova B je odvlhčená, budova A má přípravu elektrorozvodů na
následnou instalaci žaluzií a nově natřená okna,
budova v Komenského má nový systém vytápění,
nové rozvody a nové toalety. Více v samostatném
článku z Odboru investic uvnitř listu.
• Pokračuje kompletní přestavba vedlejšího
objektu Základní umělecké školy i stavba nové
radnice. Provádějí se geologické sondy nutné
pro realizaci nové přístavby školy za budovou
B (s nově přidělenou dotací od státu). Zahájení
stavby atletického oválu se posunulo na konec
září.
• U cyklostezky u Sportparku Berounka zahájilo
provoz nové občerstvení PicNic, otevřeno má od
středy do neděle, 11:30 - 19:30.
• Upozorňujeme, že město má pravidla pro využívání veřejného prostoru (ulic aj.) pro potřeby
komerčního filmového a reklamního natáčení.
Každá taková akce musí splnit stanovené podmínky – reklamní natáčení schvaluje a povoluje
ve zrychleném režimu Odbor investic a správy
majetku, v ostatní případech souhlas vydává rada
města. V případě nejasností je možné o kontrolu povolení k natáčení požádat naši Městskou
policii.
• Vzhledem k narůstajícímu počtu stížností na
rušení nočního klidu a na hluk o svátcích upozorňujeme, že obecně závaznou vyhláškou č.
1/2015 je stanoveno, že na území našeho města je povolené používání hlučných strojů a zařízení (např. sekačky, pily, brusky ad.) pouze v pracovní dny a v sobotu v době od 8 do 20 hodin;
dobou nočního klidu se rozumí čas mezi 22. a 6.

hodinou (výjimky jsou stanoveny OZV č. 3/2016
a 2/2017).
• Po lijácích přišla vedra a způsobila poruchu
klimatizace v serverovně městského úřadu. Rada
města schválila nákup nové chladící jednotky,
aby se městská data ze serveru nevypařila.
• Pokud chcete automaticky dostávat na svůj
mobil upozornění na aktuality na městském
webu, stáhněte si aplikaci „V obraze“ a nastavte
si v ní Černošice.
• Černošický dům s pečovatelskou službou získal dotaci na nákup nového vozidla s kapacitou
až 6 míst, které nahradí již technicky nevyhovující
automobil. Bude sloužit k převážení klientů DPS
a k zajištění pečovatelských služeb. Zvažujeme
nákup vozidla s pohonem na zemní plyn.
• Pracovní skupina svazku obcí Region Dolní
Berounka – starostové Řevnic, Letů, Dobřichovic a Černošic – posoudila nabídky kandidátů na
poradce, který nám pomůže s přípravou společného výběrového řízení na svoz odpadu spolupracujících obcí od 1. července 2019.
• Městská část Praha 6 připravuje udělení
čestného občanství in memoriam paní Věře
Čáslavské.
• Odbor regionální a národnostní kultury Ministerstva kultury vyhlašuje pro rok 2018 výběrová
dotační řízení v oborech své působnosti. Podmínky, formuláře a termíny pro podání žádostí
jsou zveřejněny na webu MK ČR.
• Děkujeme iniciativě Na Nohou za organizaci
Letního kina na konci prázdnin ve Sportparku
u řeky. Děkujeme i Černošické společnosti letopisecké za krásnou výstavu Naše svatby, která
byla ke zhlédnutí během Mariánské pouti.
• Rádi bychom vás pozvali na spoustu společenských akcí, které nás po prázdninách čekají.
V pátek 8. 9. Bukifest v Club Kině, 16. 9. Černošický běh, 24. 9. Den se Sokolem (vč. akce
Sokol spolu v pohybu v týdnu předcházejícím),
30. 9. se Černošice stanou součástí celorepublikové akce Den architektury a 8. 10. se děti můžou těšit na již tradiční Pohádkový les – pozvánky
na (nejen) tyto akce najdete uvnitř IL.
• Rada schválila dodatek ke smlouvě na rekonstrukci a přístavbu radnice s firmou Metall Quatro
na další práce za 2,26 mil. Kč bez DPH – největší položku z toho tvoří 1,86 mil. Kč za přezdění
a sanaci obvodového zdiva suterénu a základů
dle nové projektové dokumentace statického
zajištění vily po problémech zjištěných v závěru
loňského roku. Externí rozpočtář ještě kalkuluje další nutné a dohodnuté změny jako podklad
dalšího dodatku, který bude radě předložen
samostatně.
• Mateřská školka Barevný ostrov začne od 4.
září odebírat svačinky od provozovatele jídelny
v základní škole, firmy GTH, poté, co jí školní inspekce vytkla, že kombinací vlastní výroby s obědy ze školy není možné dostatečně dobře ohlídat
složení potravinového koše.

• V rozporu s mnohaletou dosavadní praxí a k našemu velkému překvapení nám nebylo ze strany
státu (Centrem pro regionální rozvoj, které nově
spravuje evropské dotace dříve rozdělované na
úrovni krajů) schváleno výběrové řízení na jediného dodavatele pro celý projekt nové mateřské
školky v Husově ulici, jako u jiných dosavadních
dotačních projektů. Zakázku bude nutné rozdělit
na několik samostatných částí a vydělit funkčně
samostatné položky jako například nábytek, gastronomické zařízení, herní prvky a další. Znamená to pro nás hodně práce navíc a velké zdržení.
Rada města zrušila již vyhlášené výběrové řízení
a začínáme znovu.
• Rada města na svých několika schůzích během prázdnin schválila také celou řadu bodů
týkajících se zlepšení ochrany před následky přívalových dešťů a změn souvisejících s aktuálně
probíhajícími stavebními projekty – více v samostatných textech odboru investic a ve zkráceném
zápisu z jednání rady, obojí uvnitř IL.
• Zastupitelstvo bude na své schůzi ve středu 6.
září ve „druhém čtení“ projednávat návrh strategického plánu města na roky 2017-2022.
• Od začátku září je už konečně v plném provozu Café Vera ve sportovní hale; její interiér zdobí
tři velké nástěnné fotografie Věry Čáslavské.
• Hledáme několik nových kolegů na různé odbory (pracoviště Praha i Černošice) – více informací najdete uvnitř IL.
Filip Kořínek
filip.korinek@mestocernosice.cz

Příští veřejné zasedání
zastupitelstva se koná
ve středu 6. 9. v 19.00 v Club Kině

Poplatek za komunální
odpad: pokud jste si zvolili
možnost hradit poplatek
ve dvou splátkách, pak
termín pro zaplacení
druhé části poplatku je
do 30. září. Kontakt: pí.
Ovečková, tel: 221 982 518,
email: dagmar.oveckova@
mestocernosice.cz.
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z radnice

Výběrové řízení na pozice:

AKCE VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
PODZIM 2017
23. 9.

pro odbor Dům s pečovatelskou službou

n

– pozice pečovatelka

Náplň práce: zaměstnanec bude převážně vykonávat práce spojené s provozem domu s pečovatelskou službou provozovaným městem
Černošice, rozvoz obědů, doprovody k lékařům
a na instituce, úklid v domácnostech klientů, pomoc s osobní hygienou, pomoc při podání jídla
a pití, praní a žehlení prádla, drobné pochůzky,
nákupy ad.
Lhůta pro podání přihlášky je do 12 hodin
dne: 15. 9. 2017. Přihláška musí být podána
písemně v zalepené obálce s označením Výběrové řízení – pečovatelka. Přihlášku je nutno doručit do podatelny Městského úřadu Černošice
na adresu: Riegrova 1209, 252 28 Černošice
nebo na adresu pracoviště Praha: Podskalská
19, 120 00 Praha 2.

– referent odboru stavební úřad
Náplň práce: výkon státní správy na úseku
územního rozhodování a stavebního řádu podle zákona 183/2006 Sb. o územním plánování
a stavebním řádu, v platném znění
Místo výkonu práce: Černošice, Riegrova
1209, vč. správního obvodu stavebního úřadu
Platové zařazení: 9. – 10. platová třída
Datum nástupu:
dle dohody
Trvání pracovního poměru: na dobu neurčitou
Přihláška spolu s přílohami musí být doručena
písemně v zalepené obálce s označením Výběrové řízení – referent odboru stavební úřad do
podatelny Městského úřadu Černošice nejpozději do 12 hodin dne 15. 9. 2017 na adresu:
pracoviště Černošice: Riegrova 1209, 252 28
Černošice nebo pracoviště Praha: Podskalská
19, 120 00 Praha 2.

pro Odbor životního prostředí

– referent oddělení vodního
hospodářství
• pracovní poměr na dobu určitou (zástup za MD)
• platové ohodnocení v 10. platové třídě
• pracoviště Praha 2
Náplň práce: výkon správních činností podle
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), zákona č.
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu a o změně některých zákonů
(zákon o vodovodech a kanalizacích).
Lhůta pro podání přihlášky je do 12 hodin
dne: 29. 9. 2017. Přihláška musí být podána písemně v zalepené obálce s označením Výběrové
řízení – referent oddělení vodního hospodářství.
Přihlášku je nutno doručit do podatelny Městského úřadu Černošice na adresu: Riegrova 1209,
252 28 Černošice nebo na adresu pracoviště
Praha: Podskalská 19, 120 00 Praha 2.
Úplné znění vyhlášení včetně náležitostí
přihlášky najdete na www.mestocernosice.
cz, příp. nás kontaktujte na tel.
221 982 522, Mgr. Šárka Slabihoudková
– personální úsek, email:
sarka.slabihoudkova@mestocernosice.cz.
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8:00 – 12:00

Mokropeská (roh na Višňovce) n Vráž (samoobsluha U Vávrů) n
n U Mašitů (Jičínská) n Mokropsy (Šeříková) n

30. 9.
n

8:00 – 12:00

Mokropsy (Dr. Janského) n Černošice (Libušina) n
n Černošice (Karlická) n Černošice (u kostela) n

7. 10.

8:00 – 12:00

Černošice (Poštovní) n Mokropsy (u pekárny) n
n Vráž (Husova – Majakovského) n Vráž (Slunečná – u kontejnerů na plasty) n
n

14. 10.
n

21. 10.
n

8:00 – 12:00

Vráž (Dobřichovická – u trafostanice) n Karlštejnská (u trafostanice) n
n Černošice (Radotínská – Sadová) n Černošice (Jansova)n

8:00 – 12:00

Chatové osady n Na Vírku n Na Drahách (u hřiště) n V Habřinách n V Lavičkách n

Co do kontejnerů nepatří:
Sklo, plasty, papír, železný šrot (lze odevzdat 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.

svoz bioodpadu

velkoobjemovými kontejnery
Kontejnery budou přistavovány na vybraná místa v termínech (viz tabulka)

v sobotu od 9:00 do 12:00 hod.
Služba je ZDARMA.

Kontejnery budou označeny – nápisem na větve (sem patří nastříhané větvičky z tújí,
okrasných keřů apod.), na trávu a listí, popř. spadaná jablka, jehličí a ostatní bioodpad.
Upozorňujeme, že kontejnery nejsou určeny k odkládání objemného odpadu typu
starý nábytek, matrace, koberce aj.
Sběrné místo bioodpadu je i nadále celoročně k dispozici také v areálu technických služeb
- v pondělí, ve středu a v sobotu.
Prosíme o důsledné třídění bioodpadu. Větve se štěpkují, ostatní bioodpad
odvážíme do kompostárny.

ZÁŘÍ – PROSINEC 2017

Místo přistavení
Komenského (u kostela)
Na Marsu x Pardubická
Husova x Kollárova (za bývalou MŠ)
V Habřinách (osada Zátoka Radosti)
Na Vírku
Topolská x Jasmínová
Měsíční x Jitřní
Osada Lavičky

datum

19. 8.

16. 9.

14. 10.

11. 11.

26. 8.

23. 9.

21. 10.

18. 11.

2. 9.

30. 9.

28. 10.

25. 11.

9. 9.

7. 10.

4. 11.

2. 12.

Mapa míst je na www.mestocernosice.cz. Bližší informace, dotazy, nápady či
připomínky na tel. číslo 251 641 183 nebo e-mail technicke@mestocernosice.cz.

Vítání občánků bude v listopadu
Vítání nových občánků je velmi příjemnou
místní tradicí, kterou chceme držet, a roztomilé přírůstky naší místní komunity vždy náležitě
přivítat a odměnit malým dárkem. Těšíme se
na setkání s dalšími šťastnými maminkami, tatínky a jejich dítky.

Další vítání občánků plánujeme na 3. listopadu od 16 hodin, opět v městském sále v Centru Vráž. Přihlásit se můžete již nyní na emailu
eva.rehorova@mestocernosice.cz, nebo na
telefonu 221 982 526.
Eva Řehořová, matrikářka

z radnice

Ze 100. jednání Rady města Černošice (19. 7. 2017)
Odbor investic a správy majetku
• Čištění zanesené splaškové a dešťové kanalizace po extrémních deštích
Rada města Černošice bere na vědomí informace
o nezbytném vyčištění zanesené splaškové a dešťové kanalizace po extrémních deštích; souhlasí
s výběrem nejvýhodnější nabídky společnosti Herčík a Kříž spol. s.r.o., IČO: 49356607, se sídlem
Živcových 251/20, 155 00 Praha 5, na čištění
zanesených stok a přípojek dešťové kanalizace za
celkovou částku 1 114 260 Kč bez DPH; schvaluje 1) uzavření smlouvy o dílo CES č.402/2017 na
provedení čištění kanalizace a likvidace odpadu, 2)
rozpočtové opatření č. 50.
• Oprava Waldhauserovy ulice poničené následky extrémních dešťů
Rada města Černošice bere na vědomí informace o značném poškození úseku Waldhauserovy
ulice v důsledku extrémních dešťů; souhlasí s výběrem nejvýhodnější cenové nabídky společnosti
EKOSTAVBY Louny, s.r.o., IČ: 10442481, se sídlem Václava Majera 573, Louny 440 01, za celkovou cenu 960.976,81 Kč bez DPH, 1.162.782
Kč s DPH; schvaluje 1) smlouvu o dílo číslo CES
405/2017 mezi městem Černošice a společností
EKOSTAVBY Louny s.r.o., IČ: 10442481, se sídlem Václava Majera 573, Louny 440 01, 2) rozpočtové opatření.
• Odvodnění komunikace Pod Višňovkou
- cenová nabídka na zpracování projektové
dokumentace
Rada města Černošice bere na vědomí informace o naléhavosti řešení odvodnění komunikace
Pod Višňovkou; souhlasí s cenovou nabídkou
společnosti Šetelík & Oliva, s. r. o., IČ: 28429036
se sídlem Heleny Malířové 11, 169 00 Praha 6 pro
zpracování projektové dokumentace odvodnění
komunikace Pod Višňovkou za cenu 44.000 Kč
bez DPH.
• ZŠ Černošice - geologický průzkum pro
stavby nástavba objektu A, přístavba objektu
B a opěrná stěna za objektem C a stavebně

technický průzkum zdiva objektu A
Rada města Černošice bere na vědomí informaci o požadovaném průzkumu základové půdy pro
objasnění geologických, hydrogeologických a základových poměrů v území uvažovaných staveb
nástavby budovy A, přístavby budovy B a opěrné
stěny za budovou C v areálu ZŠ Černošice; souhlasí 1) s cenovou nabídkou RNDr. Pavla Podpěry
HUPO-IGS, IČ: 13120697, Na Ostrohu 43/1797,
160 00 Praha 6 na realizaci výše uvedených průzkumných prací za celkovou cenu 98.500 Kč bez
DPH, 2) s cenovou nabídkou ČVÚT v Praze Kloknerova ústavu, IČ: 68407700, Šolínova 1903/7,
166 08 Praha 6 na realizaci stavebně technického
průzkumu zdiva objektu A ZŠ Černošice za celkovou cenu 28.490 Kč bez DPH; schvaluje 1)
postup dle části III. odst. 4 vnitřního předpisu č.
5 o zadávání veřejných zakázek a přímé oslovení
RNDr. Pavla Podpěry HUPO-IGS k realizaci výše
uvedených inženýrskogeologických prací v areálu
ZŠ Černošice, 2) návrh SoD (CES č. 407/2017)
a její uzavření mezi RNDr. Pavlem Podpěrou HUPOIGS, IČ: 13120697, Na Ostrohu 43/1797, 160 00
Praha 6 a městem Černošice na realizaci průzkumu základové půdy pro stavby nástavba budovy A,
přístavba budovy B a opěrná zeď za budovou C
areálu ZŠ Černošice, 3) postup dle části II. odst.
3 vnitřního předpisu č. 5 o zadávání veřejných zakázek a realizaci stavebně technického průzkumu
zdiva objektu A formou přímé objednávky u ČVÚT
v Praze Kloknerova ústavu.
• Žádost o povolení vjezdu vozidel nad 3,5 t
do ulice V Dubině (žadatel STEP, s.r.o.)
Rada města Černošice souhlasí s udělením výjimky k vjezdu vozidel nad 3,5 t a maximálně do
30 t zásobujících plánovanou stavbu rodinného
domu na pozemcích parc.č. 181, 182 a 183 v ulici
V Dubině podle návrhu společnosti STEP, s.r.o., IČ
00674672, Malletova 1141, Praha 9, a to po trase
V Boroví, V Horce, Libušina a V Dubině za předpokladu, že bude splněna podmínka II.2 vyjádření města ze dne 5. 5. 2016, že bude nejpozději

před zahájením stavby pořízen podrobný pasport,
geodetické zaměření a příčný řez příjezdových komunikací (V Dubině, V Horce) vzhledem k očekávanému provozu těžké stavební techniky; v případě
poškození komunikací bude město nárokovat jejich
opravu.
• Elektrické rozvody pro ovládání žaluzií v budově „A“ ZŠ Černošice - Mokropsy - cenová
nabídka
Rada města Černošice bere na vědomí 1) informace k potřebné realizaci nových elektrických
rozvodů pro ovládání žaluzií v budově „A“ ZŠ Černošice – Mokropsy, 2) informaci, že na akci bude
převedena část nevyčerpaných prostředků z akce
„Zateplení budovy C ZŠ Černošice-Mokropsy“;
souhlasí 1) s navrhovaným postupem realizovat samostatně o letošních školních prázdninách
pouze elektrorozvody pro ovládání venkovních žaluzií budovy „A“ ZŠ, 2) s cenovou nabídkou firmy
František Klaus, IČ. 12793621 se sídlem Liběšice
188, 412 01 Litoměřice ve výši 130.241,75 Kč bez
DPH; schvaluje 1) výjimku z vnitřního předpisu č.
5 o zadávání veřejných zakázek – výběr nabídky jediného uchazeče, 2) návrh smlouvy o dílo č. CES
409/2017 s firmou František Klaus.
Odbor vedení města
• Žádost o schválení nákupu protizáplavových
zábran BoxWall
Rada města Černošice souhlasí s udělením výjimky z vnitřního předpisu č. 5 „Zadávání veřejných
zakázek“ dle bodu 4.1. při nákupu protizáplavových
zábran BoxWall za celkovou cenu 62.678 Kč včetně DPH firmou PROBO - Petr Machara, Nový Bor;
schvaluje změnu rozpisu rozpočtu č. 30.
Finanční odbor
• Rozpočtové opatření č. 52
Rada města Černošice schvaluje rozpočtové
opatření č. 52.

Z 101. mimořádného jednání Rady města Černošice (26. 7. 2017)
• Úprava dimenze dešťové kanalizace při provádění rekonstrukce silnice II/115
Rada města Černošice ukládá Odboru investic a správy majetku nechat ověřit, zda profily potrubí navržené pro dešťovou kanalizaci, jejíž vybudování
proběhne současně s rekonstrukcí silnice II/115, jsou dostačující pro odvod přívalových dešťových vod.

Ze 102. jednání Rady města Černošice (7. 8. 2017)
Odbor investic a správy majetku
• Projektové práce instalací a dispozic přístavby stávající budovy č.p. 259 v ulici Karlštejnská
vč. PD ražené gravitační kanalizační přípojky
a PD v rozsahu pro provedení stavby venkovního prostranství areálu stávající budovy č.p.
259 v ul. Karlštejnská
Rada města Černošice bere na vědomí informaci
o nutnosti úpravy dalších částí původní projektové
dokumentace na rekonstrukci stávající budovy č.p.
259 v ulici Karlštejnská; souhlasí s cenovou nabídkou společnosti CEDE Studio, s.r.o., IČ: 26764822
se sídlem Senovážná 996/6, Praha 1 za zpracování projektových prací v celkové výši 115.000 Kč
bez DPH; schvaluje návrh Smlouvy o dílo CES č.
435/2017 mezi městem Černošice a společností
CEDE Studio, s.r.o. na uvedené práce.
• Nová radnice - rekonstrukce a přístavba budovy č.p. 259 - Dodatek č. 2

Rada města Černošice bere na vědomí provedení nezbytných stavebních prací a změn dle změnových listů; souhlasí s cenovou nabídkou společnosti Metall Quatro, spol. s r.o., IČ: 61538213,
sídlem Vysoká Pec č.p. 600, 431 59 Vysoká Pec
a se změnou termínu dokončení díla do 31. 5.
2018; schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě
o dílo (CES č. 358/2/2016) mezi městem Černošice a společností Metall Quatro spol. s r.o., jehož
předmětem je změna rozsahu díla a změna termínu
jeho dokončení.
• Vyčíslení opravy poškozených čerpadel po
extrémních deštích
Rada města Černošice bere na vědomí informace o poškozených čerpadlech v čerpací stanici
Ukrajinská po extrémních deštích koncem června
letošního roku; souhlasí s vyčíslením opravy čerpadel z čerpací stanice Ukrajinská v celkové částce 123.930 Kč bez DPH.

• Průzkum stokové sítě kouřovým strojem - cenové nabídky
Rada města Černošice bere na vědomí nezbytnost
zahájení průzkumu stokové sítě ve městě s ohledem na nelegální napojení svodů dešťové vody od
jednotlivých nemovitostí; souhlasí 1) s výběrem cenové nabídky společnosti AQUACONSULT, s. r. o.,
IČ: 47536209, se sídlem Dr. Janského 953, 252
28 Černošice pro provedení průzkumu stokové sítě
ve městě kouřostrojem, 2) s uzavřením smlouvy
o dílo č. CES 431/2017 na uvedené práce, 3) se
změnou rozpisu rozpočtu č. 34.
• Čištění zanesené splaškové a dešťové kanalizace po extrémních deštích - rozšíření předmětu díla
Rada města Černošice bere na vědomí informace o nezbytnosti vyčištění dalších úseků zanesené
splaškové a dešťové kanalizace po extrémních
deštích, kde se projevily problémy s odtokem vody;
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z radnice
souhlasí s cenovou nabídkou společnosti Herčík
a Kříž spol. s.r.o., IČO: 49356607, se sídlem Živcových 251/20, 155 00 Praha 5, na čištění dalších
zanesených stok a přípojek dešťové kanalizace za
celkovou částku 268.700 Kč bez DPH; schvaluje
1) návrh a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
CES č.402/2017, jehož předmětem je zvětšení
rozsahu předmětu díla o další úseky určené k čištění kanalizace a likvidace odpadu, 2) rozpočtové
opatření č. 57.
• Žádost o odpuštění stočného
Rada města Černošice bere na vědomí žádost
o odpuštění části dlužné částky vzhledem k poruše
zásobníku na ohřev teplé vody; souhlasí s odpuštěním části stočného ve výši 6.605 Kč vč. DPH
za dobu poruchy zásobníku na ohřev teplé vody
v domě č.p. xxx v Jasmínové ulici.
• Odstranění zemní vlhkosti v suterénu budovy B (dříve budova B+C) Základní školy v Černošicích - dodatek č.1 k SoD
Rada města Černošice bere na vědomí změny
vyvolané při realizaci stavby „Odstranění zemní
vlhkosti v suterénu budovy B (dříve budova B+C)
Základní školy v Černošicích“; souhlasí 1) s cenovou nabídkou společnosti MOZIS, s.r.o., IČ
28940083, se sídlem Slezská 856/74, Praha 3
ve výši 445.385,43 Kč vč. DPH, 2) s prodloužením termínu dokončení čistých terénních úprav
v dvorním průčelí budovy (západní a severní strana
budovy) do 30. 9. 2017; schvaluje návrh dodatku
č. 1 (CES č. 137/1/2017) ke smlouvě o dílo mezi
městem Černošice a společností MOZIS, s.r.o. na
provedení uvedených prací a rozpočtové opatření
č. 54.
• Výměna tepelného zdroje v ZŠ Černošice
Komenského - dodatek č.1 k SoD
Rada města Černošice bere na vědomí změny vyvolané při realizaci stavby „Výměna tepelného zdroje v ZŠ Černošice Komenského“; souhlasí s cenovou nabídkou společnosti S.V.A. spol. s r.o., IČ
18626467, se sídlem Pramenná 3, Praha Kunratice ve výši 228.002,60 Kč vč. DPH; schvaluje návrh dodatku č. 1 (CES č.208/1/2017) ke smlouvě
o dílo mezi městem Černošice a společností S.V.A.
spol s r.o. na provedení prací a rozpočtové opatření
č. 55.
• Výměna vnitřních rozvodů vody a kanalizace
v ZŠ Komenského - dodatek č.1 k SoD
Rada města Černošice bere na vědomí změny vyvolané při realizaci stavby „Výměna vnitřních
rozvodů vody a kanalizace v ZŠ Komenského“;
souhlasí s cenovou nabídkou společnosti TAKR
stavební s.r.o., IČ 04753569, se sídlem Nádražní 400, Strakonice 386 01 ve výši 29.441,36
vč. DPH; schvaluje návrh dodatku č. 1 (CES
č.209/1/2017) ke smlouvě o dílo mezi městem
Černošice a společností TAKR stavební s.r.o. na
provedení prací a rozpočtové opatření č. 56.
• Zateplení objektu ZŠ Černošice, Mokropsy - budova C (dříve budova D) - dodatek č.1
k SoD
Rada města Černošice bere na vědomí změny
vyvolané při realizaci stavby „Zateplení objektu ZŠ
Černošice Mokropsy - budova C (dříve budova D)“;
souhlasí s cenovou nabídkou společnosti OMLUX,
spol. s r.o., IČ: 61944840, sídlem Pod Vysílačem
422/31, 725 28 Ostrava-Lhotka na vícepráce
a méněpráce, kterými dojde k úspoře celkové ceny
díla ve výši 164.495,30 Kč vč. DPH; schvaluje návrh dodatku č. 1 (CES č. 142/1/2017) ke smlouvě o dílo mezi městem Černošice a společností
OMLUX spol. s r.o. na provedení prací.
• Architektonický návrh pro řešení venkovních
úprav u vily Tišňovských - cenové nabídky
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Rada města Černošice bere na vědomí informace
o potřebnosti architektonického návrhu venkovních
úprav u vily Tišnovských; souhlasí 1) s výběrem
nabídky Ing. arch. Jana Voltra, IČ: 88881857 se
sídlem Na Pohoří 69, 273 53, Hostouň na zpracování architektonického návrhu venkovních úprav
u vily Tišnovských za částku 35.000 Kč (není plátce DPH) a poskytnutí součinnosti při dalších fázích
projektu za 400 Kč/hod, 2) s uzavřením smlouvy
o dílo č. 433/2017 mezi městem Černošice a ing.
arch. Janem Voltrem na uvedené práce.
• Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě 352/2017
na prodej štěrkodrti
Rada města Černošice souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě (CES 352/2017)
se společností TALLWIDE, s.r.o., IČ: 01645072,
sídlem Chrudimská 768, Černošice na koupi štěrkodrti, kterým se snižuje celková cena dle skutečného množství štěrkodrti, která byla od uzavření
smlouvy využita pro odstranění škod po extrémních
deštích tak, že činí 21.082,63 Kč vč. DPH.
• Dopravní opatření v ulici Pod Višňovkou - cenová nabídka
Rada města Černošice bere na vědomí informace
o nutnosti realizace dopravního opatření v ulici Pod
Višňovkou, v místech sesunutého svahu; souhlasí
s výběrem cenové nabídky společnosti Milan Lipš,
IČ.: 47322551 se sídlem Okna 24, Litoměřice
pro dodávku a montáž dopravního značení do míst
sesunutého svahu v ulici Pod Višňovkou za cenu
32.684 Kč bez DPH.
• Mateřská škola v Husově ulici, Černošicejmenování nových členů a náhradních členů
komise pro otevírání a hodnocení nabídek pro
výběr zhotovitele stavby
Rada města Černošice bere na vědomí informaci
o omluvení tří členů komise Mgr. Lenky Bouchalové
Drábkové, ing. Pavly Podholové a paní Renaty Duchoslavové pro otevírání a hodnocení nabídek pro
výběr zhotovitele stavby Mateřská škola v Husově
ulici, Černošice; souhlasí se jmenováním tří nových
členů komise Mgr. Slávky Kopačkové, ing. Petra
Wolfa a ing. Libora Hrdouška a dvou náhradních členů komise Mgr. Matěje Rychlého a ing. arch. Radka Lampy; pověřuje 1) Mgr. Slávku Kopačkovou,
ing. Jiřího Kubáta, Jiřího Jiránka, ing. Petra Wolfa
a ing. Libora Hrdouška jako členy komise pro otevírání a hodnocení nabídek, 2) Mgr. Matěje Rychlého
a ing. arch. Radka Lampu jako náhradní členy komise pro otevírání a hodnocení nabídek.
• Žádost o pronájem hřiště v Husově ulici na
předvolební akci
Rada města Černošice souhlasí 1) s pronájmem
hřiště v Husově ulici dne 17. 8. 2017 na konání
předvolební akce ODS, 2) s příjezdem dopravní
techniky podle žádosti pro zajištění promítání letního kina; konstatuje že Rada města nemůže udělit
výjimku ze stanovené hodiny nočního klidu.
• ZŠ Černošice- geologický průzkum- úprava
návrhu smlouvy o dílo s RNDr. Pavlem Podpěrou HUPO-IGS
Rada města Černošice bere na vědomí informaci
o připomínkách RNDr. Pavla Podpěry HUPO-IGS
k návrhu smlouvy o dílo na realizaci geologického
průzkumu v areálu ZŠ Černošice; schvaluje upravený návrh SoD ( CES č. 407/2017) a její uzavření mezi RNDr. Pavlem Podpěrou HUPO-IGS,
IČ:13120697, na Ostrohu 43/1797, 160 00 Praha 6 a městem Černošice na realizaci průzkumu
základové půdy pro stavby nástavba budovy A, přístavba budovy B a opěrná zeď za budovou C areálu
ZŠ Černošice.
• Smlouva č. 357/2017 o právu zřídit stavbu k pozemku parc. č. 2657/12 a parc. č.

2657/13 k.ú. Černošice, ul. Zdeňka Škvora
Rada města Černošice souhlasí s uzavřením
smlouvy č. 357/2017 o právu zřídit stavbu mezi
městem Černošice a vlastníky pozemku parc. č.
2657/12 o výměře 84 m2 a parc.č. 2657/13 o výměře 83 m2 v obci a k.ú. Černošice v souvislosti
s rekonstrukcí ulice Zdeňka Škvora; doporučuje
zastupitelstvu města projednat a schválit smlouvu.
Úsek právní
• Dodatek ke smlouvě o výpůjčce nebytových
prostor č. 159/2010 ze dne 15. 4. 2010 - objekt Podskalská 19, Praha 2
Rada města Černošice schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce nebytových prostor
č. 159/2010 ze dne 15. 4. 2010 na prostory v objektu Podskalská 19, Praha 2 s MPSV ČR do 31.
12. 2021.
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
• Obsazení uvolněného bytu v DPS Černošice
Rada města Černošice bere na vědomí informaci
sociální komise o výběru nejpotřebnějšího žadatele
do uvolněného bytu v DPS Černošice.
Odbor vnitřních věcí
• Veřejná zakázka malého rozsahu - Nákup
a pokládka podlahové krytiny
Rada města Černošice schvaluje 1) vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu vedené pod názvem
„Nákup a pokládka podlahové krytiny“, 2) výzvu
a zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Nákup
a pokládka podlahové krytiny“; jmenuje komisi pro
otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek
ve složení Ondřej Gerstendörfer, Ing. Hana Vyhnalová, JUDr. Markéta Fialová, náhradníci Mgr. Ing.
Stanislav Herman, Mgr. Ing. Monika Formáčková.
• Veřejná zakázka malého rozsahu - Malování
kanceláří - Podskalská
Rada města Černošice schvaluje 1) vyhlášení
veřejné zakázky malého rozsahu vedené pod názvem „Malování kanceláří - Podskalská“, 2) výzvu
a zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Malování kanceláří - Podskalská“; jmenuje komisi pro
otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek
ve složení Ondřej Gerstendörfer, Mgr. Ing. Monika
Formáčková, Mgr. Ing. Stanislav Herman, náhradníci Ing. Hana Vyhnalová, JUDr. Markéta Fialová.
• Veřejná zakázka malého rozsahu - Nákup
nábytku 2017
Rada města Černošice schvaluje 1) vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu vedené pod názvem
„Nákup nábytku 2017“, 2) výzvu a zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Nákup nábytku 2017“
dle příloh 1 - 4 tohoto usnesení; jmenuje komisi pro
otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek
ve složení Ing. Hana Vyhnalová, Mgr. Ing. Stanislav
Herman, JUDr. Markéta Fialová, náhradníci Ondřej
Gerstendörfer, Mgr. Ing. Monika Formáčková.
• Vyhodnocení - Veřejná zakázka malého rozsahu Nákup xeroxového papíru 2017 - 2018
Rada města Černošice bere na vědomí zprávu
a doporučení hodnotící komise; rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky dodavatele poř. č. 2 - KODEX Hořovice, s.r.o., Fügnerova 1412/16, 268 01
Hořovice, IČ: 25134108 za celkovou nabídkovou
cenu 309.225 Kč bez DPH (374.162 Kč s DPH).
Odbor informatiky
• Uzavření smlouvy o poskytnutí práv k užití
sw a dodatek ke smlouvě o technické podpoře
- VITA
Rada města Černošice souhlasí 1) s uzavřením
smlouvy CES 434/2017 o poskytnutí práv k užití

z radnice
software mezi městem Černošice a VITA software,
s.r.o., Na Beránce 57/2, 160 00 Praha 6, IČ:
61060631, jejímž obsahem je převod práv k software Vyvlastňování, jehož pořízení za celkovou
cenu 27.894 Kč bez DPH (33.751,74 Kč s DPH)
bylo schváleno usnesením rady č. R/98/30/2017,
2) s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě TP60/11
(CES TP60/11/1) o poskytování technické podpory k software VITA mezi městem Černošice a VITA
software s.r.o., Na Beránce 57/2, 160 00 Praha
6, IČ: 61060631, jehož obsahem je rozšíření podpory o nově pořízený software Vyvlastňování za
cenu 12.922 Kč bez DPH/čtvrtletí (15.635,62 Kč
s DPH/čtvrtletí).
Odbor vedení města
• Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského
kraje - Nákup automobilu pro DPS Černošice
Rada města Černošice souhlasí 1) s přijetím dotace z rozpočtu Středočeského kraje, Středočes-

kého humanitárního fondu, v rámci Tematického
zadání: „Sociální oblast“, na základě podané žádosti HUF/SOC/032262/2017, kterou schválilo
Zastupitelstvo Středočeského kraje usnesením
024-07/2017/ZK ze dne 27. 6. 2017 ve výši
405.000 Kč pro investiční akci: „Nákup automobilu pro DPS Černošice“, 2) s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s Krajským
úřadem Středočeského kraje.
• Nákup inzertního balíčku Kombi5 na Jobs.cz
Rada města Černošice souhlasí 1) s udělením výjimky z vnitřního předpisu č. 5 „Zadávání veřejných
zakázek“ dle bodu č. 4.1 při nákupu inzertního
balíčků Kombi5 na portále Jobs.cz, 2) s nákupem
inzertního balíčků Kombi5 na portále Jobs.cz od
firmy LMC s.r.o., Jankovcova 1569/2C, Praha 7
v ceně 25.000 Kč bez DPH.
• Nákup materiálu při řešení škod po přívalových deštích
Rada města Černošice souhlasí se zaplacením

faktury v celkové výši 63.215 Kč firmě Rokal Praha a.s., Táborská 2025, 252 28 Černošice, IČ
25627503; schvaluje změnu rozpisu rozpočtu
č. 35.
• Dodávka a montáž klimatizace - serverovna
Černošice
Rada města Černošice 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 uzavřením smlouvy
CES 436/2017 mezi městem Černošice a Josef
Císař, Vrážská 11725, 252 28 Černošice, IČ:
70714762, za celkovou cenu 78.550 Kč, jejímž
předmětem je pořízení nové klimatizace vč. montáže a demontáže stávající.

Ze 103. mimořádného jednání Rady města Černošice (14. 8. 2017)
stanoviska Centra pro regionální rozvoj České republiky k zakázce Mateřská
škola v Husově ulici, Černošice pro výběr zhotovitele stavby; ruší zadávací
řízení v otevřeném podlimitním řízení pro výběr zhotovitele stavby „Mateřská
škola v Husově ulici, Černošice“.

Odbor investic a správy majetku
• Zrušení zadávacího řízení pro výběr zhotovitele stavby Mateřská
škola v Husově ulici, Černošice
Rada města Černošice bere na vědomí závěry a doporučení vyplývající ze

Zprávy
z městské
policie
Malé dítě zůstalo bez dozoru
Dne 30. 7. 2017 v cca 21:00 hod. přijala hlídka
Městské policie Černošice oznámení, ve kterém
se uvádělo, že v Dobřichovicích v ul. 5. Května
stojí na balkóně na židli asi sedmileté dítě, které
se nebezpečně vyklání. Matka dítěte byla spatřena, jak odchází z domu a dítě nejspíš zůstalo
doma bez dozoru.
Strážníci ihned vyjeli na místo, kde po příjezdu
bylo zjištěno, že oznámení se zakládá na pravdě. Strážníci vyběhli do druhého patra domu,
kde se jim podařilo dítě přivolat k zamčeným
bytovým dveřím. Na místo se strážníci pokusili
telefonicky přivolat matku. Bohužel nezvedala
telefon.
Z tohoto důvodu byla na místo přivolána hlídka
PČR a hasičský záchranný sbor, jelikož nebylo
možné se do bytu dostat jiným způsobem a byla

důvodná obava, že by se dítě mohlo vrátit zpátky na balkón a znovu se nebezpečně vyklánět.
Po příjezdu PČR se podařilo kontaktovat matku,
která uvedla, že dítě měl hlídat starší syn a že se
hned vrací domů. Dítě se podařilo udržet v blízkosti zavřených dveří do příjezdu matky.
V tomto případě se naštestí dítěti nic nestalo.
Celou věc si dále převzalo k šetření místní oddělení PČR v Řevnicích.

Dopravní nehoda
Dne 31. 7. 2017 v 13:39 hod. byla Městská
policie Černošice požádána osádkou rychlé
záchranné služby o asistenci při usměrňování
provozu v ul. Pražská, Dobřichovice v blízkosti
kruhového objezdu, kde došlo k čelnímu střetu osobního vozidla s nákladním. Na místě bylo
zjištěno, že dosud z neznámé příčiny sjela řidička osobního vozidla do protisměru a narazila
do vyjíždějícího nákladního vozidla. Na místě
již zasahovala jednotka hasičů z Řevnic. Řidička vozidla byla z důvodu zranění převezena do
nemocnice k dalšímu vyšetření. Strážníci na
místě usměrňovali provoz do příjezdu hlídky
PČR DI Praha venkov – Západ a po provedení

-- Poslední červencový den se stala dopravní nehoda
v Dobřichovicích. --

FOTO: archiv MP Černošice

vyšetřovacích úkonů na místě dopravní nehody
a odstranění vozidel z komunikace v čase 16:00
hod. z místa odjeli.

Nouzové přistání balónu
Dne 3. 8. 2017 v ranních hodinách přijala hlídka
strážníků oznámení o zakládání ohně v poli v blízkosti obce Třebotov, kde se pěstuje vojtěška.
O události informoval majitel pole z Třebotova.
Hlídka MP se dostavila na místo, kde bylo zjištěno, že na místě nikdo oheň nezakládá. Jednalo
se o nouzové přistání horkovzdušného balónu,
který z důvodu silného poryvu větru nedokázal
přistát na původně plánovaném místě. Majitel
balónů na místě strážníkům předal veškeré kontakty s tím, že případnou škodu majiteli uhradí,
jelikož má pro tyto případy sjednané pojištění.
Strážníci předali veškeré údaje majiteli pole pro
případ uplatnění vzniklé škody.

Porušení „hlukové“ vyhlášky
Dne 10. 8. 2017 v ranních hodinách telefonicky
oznámil rozhořčený občan používání hlučných
strojů v ul. Táborská v Černošicích v rozporu
s obecně závaznou vyhláškou města Černošice
o veřejném pořádku a dále uvedl, že zde stojí
jeřáb, který brání v průjezdu touto komunikací.
Na místo se dostavila hlídka MP, kde bylo zjištěno, že zde stojí autojeřáb, který má z důvodu
stability složené patky do komunikace. Komunikace sice zůstala průjezdná, nicméně šetřením
na místě se zjistilo, že na zvláštní užívání komunikace nemá stavba vyřízené povolení.
Vzhledem k tomu, že se jednalo o opakovaný případ, byla celá věc oznámena příslušnému správnímu orgánu s podezřením na porušení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích.
Otmar Klimsza,
ředitel Městské policie Černošice
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Názory zastupitelů
Proč skládám svůj zastupitelský
mandát
Rozhodl jsem se, že po zářijovém zastupitelstvu
rezignuji na post zastupitele. K tomuto kroku
mě dotlačila čím dál ostřejší populistická rétorika vedení hnutí ANO, na jehož kandidátce jsem
byl jako nezávislý kandidát zvolen. Nemyslím si,
že značka sama o sobě mě dostala do zastupitelstva, ale prostě nechci být s tímto uskupením
již dále spojován. Vedení
hnutí ANO a především jeho
předseda Andrej Babiš totiž
svými plány do budoucna
popírá demokratické principy, čehož já nechci být
součástí.
Ondřej Pařík, zastupitel

BMX-nedílná součást
skate-parku
V dnešním článku bych chtěl veřejně poděkovat za letitou práci panu Vašku Musilovi.
Od doby co vznikla vedle skate-parku dirtová
dráha pro BMX, tak tam začal Venca jezdit.
Sport si tak oblíbil, že se tento člověk chopil
nářadí a společně s dalšími jezdci a kamarády
postupně během času vybudoval dobře propracovanou dráhu, kterou tam známe dnes.
Dráha procházela dlouhým vývojem a stala

se stejně plnohodnotným dílem jako skatepark samotný. Jezdily se zde závody a stále ji
navštěvují jezdci ze širokého okolí. Venca je
skutečný srdcař a díky dobrému tréninku se
umisťuje na soutěžích v Čechách i zahraničí.
Venco, za celou komunitu děkujeme a přejeme, ať lítáš výš a dál!
Zároveň bych ještě chtěl poprosit rodiče,
kteří chodí s dětmi do skate-parku. Vybudovat dirtovou dráhu je náročný proces, kde
musíte čistou a prosátou hlínu neustále utvrzovat, starat se o ni, vlhčit ji a tvarovat. Vážení
rodiče, prosíme, nenechávejte děti běhat po
hliněných překážkách, dodržujte provozní řád
skate-parku.
Michal Trešl,
zastupitel

2x FOTO: Michal Třešl

z vašich názorů
Pojďme si zapamatovat svá jména
Nenápadná událost proběhla 16. července
u jedné z posledních zelených, nezastavěných
ploch města na Náměstí 5. května. Sešla se
zde početná skupina bezprostředních obyvatel
Náměstí i přilehlých ulic. Tento spontánní počin může změnit podobu Náměstí, ale i všech,
kteří se tohoto setkání zúčastnili. Sešli jsme se,
abychom si zcela sousedky povykládali o přítomnosti i budoucnosti této zelené lokality. Takových ploch na území Černošic je málo, jestli
ještě vůbec existují. Ano, určitě existovaly, ale
během času se proměnily v zastavěné plochy
a podobný osud nyní visí jak pověstný Damo-

klův meč i nad Náměstím. Příjemná atmosféra
se projevila i chutně připraveným občerstvením
některých z přítomných. Setkání nemělo za úkol
cokoliv vyřešit. Mělo jen ukázat, že lidé mají zájem, aby tato lokalita zůstala zelenou plochou,
parkem, místem setkávání a odpočinku všech
generací i pro budoucí dny.
Setkání se nečekaně zúčastnil i nový majitel
plochy pan Ševčík, který se snažil s přiloženými
plány vysvětlit přítomným své vize. Rezonovaly
s vůlí a přáními přítomných?
Jak budou další jednání pokračovat, záleží na
vůli a vizi všech zúčastněných. Lidem by mělo
být nasloucháno a věřím, že jim nasloucháno

Poděkování za táborovou plavbu po Berounce
FOTO: archiv C)T)A)

Pražské Centrum terapie autismu pořádá každoročně letní tábory pro děti s poruchou autistického spektra. Pro většinu dětí je to završení
společné celoroční terapeutické práce. Táborový
program je nabitý, mimo část věnovanou intenzivní podpoře komunikačních a sociálních dovedností, nácviku hry i výtvarného tvoření je neméně
důležitá a dětmi zvlášť oblíbená část výletní. Tak
jako v předchozích letech, i letos proběhly celkem tři týdenní běhy, v rámci nichž se vystřídalo
téměř 60 dětí.
Prvního příměstského běhu se zúčastnilo 16
dětí. Hned prvním výletním cílem se stalo krás-

bude. Podstatné je, že sousedská, spontánní
aktivita, ochota se sejít, pohostit druhé a společně posedět, poznat svá jména a tváře, prozrazovala lidskou potřebu žít a účastnit se věcí
veřejných a vystoupit ze stínu svého soukromí.
Je to právě tato důležitá tvář občanské společnosti, která z nás všech dělá společenství, které sdílí své obavy a přání, radosti i obyčejnosti
všedního dne.
Rádi bychom se opět sešli na stejném místě horní části Náměstí 5. května v neděli 3. září
okolo 18. hodiny. Pojďme si zapamatovat svá
jména a nadále poznávat své tváře.
Karel Foustka

né okolí řeky Berounky. Stejně jako loni děti
čekala Vyhlídková plavba po Berounce mezi
mokropeskou pláží, Černošicemi a Kazínen.
Kapitán byl velmi přátelský, ochotně zodpověděl
technické dotazy, děti mohly sledovat jeho práci
v kapitánském můstku, zájemci si obtiskli krásná
lodní razítka a společně se všichni s kapitánem
vyfotografovali. Z přístavu Kazín, kde nás čekal
oběd, jsme dále pokračovali pěšky na vlak. Majitel plavební společnosti pan Zdeněk Bergman
nám vyšel vstříc a plavba pro všechny děti i jejich
doprovod byla zcela zdarma, za což bychom mu
rádi upřímně poděkovali.
Za tým C)T)A)
Lenka Mateásková a Markéta Svobodová

z města a okolí

Taneční obor ZUŠ Černošice nabízí volná místa
Nestihli jste červnový zápis, nebo jste v Černošicích noví a chtěli byste pro své ratolesti od září
smysluplné trávení volného času? Zájemcům
o tanec nabízíme několik volných míst v tanečním oboru Základní umělecké školy Černošice.
Pro předškolní děti od 4 let otvíráme tzv. předpřípravný kurz s názvem „Hrajeme si pohybem“,
který je vyučován ve spolupráci spolku Rodiče
dětem - Černošice a ZUŠ Černošice. Kurz trvá
45 min. a děti se v něm hravou formou seznamují s pohybem, hudbou a tvořivostí. Pololetní
kurzovné činí 1.000 Kč/os.
Pro děti od 5 let otvíráme dvě přípravná oddělení. Přípravka je již plnohodnotnou součástí studia I. cyklu tanečního oboru. Hodina trvá
opět 45 min. a prohlubují se veškeré dovednosti
z kurzu. Informace o úplatě za vzdělání najdete

na webu ZUŠ Černošice. Kurz Hrajeme si pohybem i obě přípravky povede Anna Wollemannová Vinterová.
Nabídka pro starší děti
Přijímáme děti i do vyšších ročníků tanečního
oboru a do Folklorního souboru Pramínek. Přijímáme také děti i dospělé se zájmem o zpěv či
hru na nástroj do lidové muziky Folklorního souboru Pramínek.
Přesný rozvrh jednotlivých ročníků bude k dispozici v polovině září na našich webech.
V tanečním oboru se věnujeme nejen jednotlivým složkám související s tancem – rytmus,
tempo, zpěv, pohyb, spolupráce ve skupině, ale
i celkovému spojení všech složek a zážitku z tance. Vystoupení pro nás nejsou prvořadá. Potlesk

Tábor patří k prázdninám v Jednom stromě
FOTO: archiv Jednoho stromu

-- Jeden strom o letošních prázdninách opět pořádal příměstské tábory. --

Červenec i srpen byly v Jednom stromě ve znamení příměstského i pobytového tábora. V pěti
turnusech rozprostřených mezi školku Jednoho
stromu, Lesní mateřskou školu Na Dvorečku
a chatu Nebákov v Českém ráji se vystřídalo
přes sto deset dětí. A ačkoli by se mohlo zdát,
že místa konání lákají jen děti předškolního věku,
opak byl pravdou. Věková skladba dětí sahala od
čtyř do jedenácti let. Průvodci se jim stali učitelé
a asistenti z organizace Jeden strom.
Při společném putování až tam, kde příroda
zpívá, jsme poznávali krásy Českého ráje. Vyjet s batohem na zádech se všemi věcmi, které
k pobytu potřebujete, bylo pro mnohé, především ty mladší z nás, novinkou. Už díky tomu
víme, že jít jeden kilometr s „bagáží“ je jako ujít
5 kilometrů bez ní.
Příměstské tábory byly tematické
Noemova archa dovedla děti k naší farmě Na
dvorečku. Zvládli jsme pečovat o koně, kozy,

Hledá se korepetitor/ka
Hrajete na klavír, perkuse či jiný hudební nástroj? Není vám cizí improvizace, ale i lidová
píseň? Pak hledáme možná právě Vás!
ZUŠ Černošice přijme korepetitora/ku taneč-

ovce i králíky, dojit, hřebelcovat nebo pracovat
s ovčím rounem.
V dalším týdnu nás nalezený vzkaz v láhvi přenesl ve fantazii do vzdálených končin a z nás
se stali hledači pokladů. Světáci z Dolních Černošic při svých výpravách procestovali všechny světadíly, aby se například v Austrálii vydali
prozkoumávat korálové ostrovy, nebo se snažili
vyhnout žahavým medúzám.
A protože k létu neodmyslitelně patří voda ve
všech podobách i my jsme ji hledali v letním lese
na Hřebenech. Provázela nás v korytě Červeného potoka nebo třeba v ekologické čističce
odpadních vod v Bubenči.
Také jsme nezapomněli sportovat. V jednom
z týdnů jsme se vypravili na cyklovýlet, seznámili
se s lakrosem, stříleli z kuše, hráli kuličky nebo
třeba skákali gumu. A hlavně jsme byli pořád
venku a s partou kamarádů. A to k Jednomu
stromu prostě patří. Tak za rok opět!
Alena Laláková
ního oboru - současný a český/moravský lidový
tanec. Výuka probíhá 4 dny v týdnu (po, út, st,
pá - odpolední hodiny) v městském sále města
Černošice.
V případě zájmu se informujte přímo u vyučující

rychle odezní, ale prožitek radosti, spontánnost
i tvořivosti dětí je pro nás cestou poznání. Tou
se vracíme ke svým dávno ztraceným kořenům,
které jsou zásadní, a doufáme, že zůstanou
v dětech natrvalo. Když se to podaří, považujeme to za největší událost a úspěch.
V případě zájmu kontaktuje Marcelu Látalovou – vedoucí a choreografku Pramínku a vyučující vyšších ročníků TO, tel.: 731 104 937,
marcela.latalova@volny.cz nebo kancelář školy
na tel.: 251 641 480.
Těšíme se na vás v novém školním roce.
Za taneční obor ZUŠ Černošice
Magdaléna Voldřichová
www.zuscernosice.cz/tanecni-obor/
www.praminekcernosice.cz
www.facebook.com/FSPraminek

Posezení
u příležitosti
Svátku seniorů
Kdy: pondělí 2. 10. od 14.00
Kde: Dům s pečovatelskou službou
V pondělí 2. října 2017 se od 14 hodin
v Domě s pečovatelskou službou uskuteční
posezení u příležitosti oslavy mezinárodního Svátku seniorů. Srdečně zveme seniory
z města Černošice, pro které rádi zajistíme
dopravu na oslavu a zpět domů. Čeká nás
posezení u sklenky šumivého vínka a drobné pohoštění, které pro vás připraví naše
pečovatelky. Dobrou náladu pak doplní i živá
hudba, kterou nám zajistí dechová hudba
BEROUŇAČKA.
Rezervace míst z důvodu omezené kapacity sálu je osobně v Domě s pečovatelskou
službou u paní Moniky Lípové, případně na
telefonu 723 504 573, nejpozději však do
22. 9. 2017.
Miroslav Strejček, vedoucí DPS
FOTO: archiv DPS (2016)

Foto: Miroslav Strejček

-- Loňské posezení se vydařilo. --

tanečního oboru Marcely Látalové – marcela.latalova@volny.cz, tel.: 731 104 937 nebo kontaktujte kancelář školy telefonicky na tel.: 603 595
592, 251 641 480, nebo emailem zus.cernosice@seznam.cz.
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Přehled aktivit pro seniory
Virtuální univerzita 3. věku
– od října 1x za 14 dní
v úterý od 13.45
Od 3. října 2017 začne v Domě s pečovatelskou službou další semestr virtuální univerzity
3. věku. V zimním semestru se budeme zabývat tématem „České dějiny a jejich souvislosti.“
Více informací na www.e-senior.cz nebo přímo
v Domě s pečovatelskou službou. Závazné přihlášky přijímáme do 8. září 2017 na adrese
DPS, ul. Vrážská 1805, Černošice.

Posezení s živou hudbou
– každou třetí středu v měsíci od
14.00 hod.
Každou 3. středu v měsíci je pro naše klienty, ale i pro seniory z obce, zpřístupněna naše
kavárna, kde nám k poslechu a k tanci hraje
známé lidové písničky pan Leoš Holan. Dveře
kavárny se otevírají ve 14.00 hod. a pomalu se
zavírají až po 16. hodině. Vstupné činí 30 Kč.
Samozřejmostí je možnost objednání kávy, čaje
či něčeho dobrého k nakousnutí z naší kuchyně.
Těšíme se na Vás.
Termíny setkání: 20. 9., 18. 10., 15. 11.

Nenáročné kondiční cvičení
– každé úterý od 9.30 hod.
Cvičení pod vedením zkušené cvičitelky paní

Ing. Hany Fořtové se koná každé úterý od 9.30
hodin ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou, ul. Vrážská 1805. Cvičení
je nenáročné, není zapotřebí zvláštních fyzických schopností a dovedností. Cílem cvičení
pro seniory je zvýšení fyzické kondice, posílení
ochabujících svalů a jejich protažení. Proto je
tato aktivita seniorů nazývána také jako kondiční
cvičení pro seniory.
Vstupné: zdarma

Německá konverzační
dopoledne
– každou středu od 10.15 hod.

a symbolickým přípitkem. Děláme radost sami
sobě. A to je naším přáním žít a stárnout aktivně
a pohodově.

Bowling pro seniory
Každou druhou středu v měsíci se náš tým
z DPS vydá na cestu do Všenor, kde se odehrává po dobu 90 minut turnaj v Bowlingu. Po
každé hře je možné posedět v příjemném prostředí místní restaurace. Odjezd od DPS je
každou druhou středu v měsíci ve 14.40 hod.
Cena včetně dopravy 60 Kč. Kontaktní telefon
a rezervace míst na telefonu: 723 504 573.
Termíny her: 13. 9., 11. 10., 8. 11.

Setkání se konají každou středu od 10.15
hod. pod vedením pana Jandy. Délku a náplň
setkání přizpůsobuje pan Janda potřebám, přáním a počtu účastníků. Konverzační setkání jsou
bezplatná.

FOTO: archiv DPS

Klub důchodců
– každé pondělí od 14.00 hod.
Scházejí se zde všichni senioři, kteří mají
zájem posedět si a popovídat při kávě se zákuskem. Scházíme se každé pondělí od 14.00
hod. Setkáte se tu jistě se známými, se kterými
si budete mít co říci. Dozvíte se různé zajímavosti i o akcích DPS, kterých se můžete zúčastnit. Příjemnou změnou jsou občasné oslavy
narozenin a svátků. Jubilanta potěšíme kytičkou

-- Po letní přestávce budou pokračovat bowlingové turnaje. --

Senioři nejen z DPS navštívili slapskou přehradu
Ve středu 16. 8. pořádal DPS pro černošické
seniory výlet na Slapy a na zámek v Jablonném
nad Vltavou.
Autobusem jsme dojeli nad slapskou přehradu a odtud lodí dopluli do Měřína, kde na
nás již čekal náš autobus, který nás dovezl
do Jablonného nad Vltavou. Zde jsme si prohlédli krásný zámek, který jako doslova ruinu
zakoupila v roce 2005 společnost ROYAL interier, kompletně ho bez dotací zrestaurovala
do dnešní podoby a v roce 2009 zpřístupnila
veřejností.
Z původního vybavení nezbylo vůbec nic.
Zachovaly se pouze podlahy ve dvou pokojích,
v prvním patře, které po obnově slouží dál. Ob-

divujeme dvaadvacet velmi vkusně zařízených
místností, kde se snoubí repliky starého s moderním vybavením.
Oběd byl zajištěn v místní restauraci. Trochu
odpočinku a jdeme si prohlédnout upravený
zámecký park plný květin. Chovají zde černé
labutě a roste tady údajně největší tůje v Evropě. Stojí tu malý domek, kde bydlí majitelka
zámečku.
Po malé procházce, opět autobusem pokračujeme k přehradě. Tady na nás čeká sympatický průvodce, který nás provede útrobami
přehrady až pod samotné dno řeky Vltavy.
Seznámil nás se vším. Začalo to výstavbou
samotné přehrady. Dozvěděli jsme se, že hráz

-- Černošičtí senioři se podívali i na slapskou přehradu. --

je 260 m dlouhá a 60 m vysoká na skalním
podloží. Stavěla se v letech 1949 -1954, kdy
byla díky povodním napuštěna v rekordním
čase. Také elektrárna vybudovaná a uvedená
do provozu mezi roky 1955 -1956 je nesmírně
zajímavá. Končíme ve velíně, odkud se vše řídí
a kontroluje. Tady se rozloučíme, uděláme foto
na památku a vracíme se domů.
Musíme poděkovat za přípravu nejen krásného, ale i velmi poučného výletu jmenovitě
panu Miroslavu Strejčkovi, vedoucímu DPS
a paní Monice Lípové, kteří nás na cestě
doprovázeli.
Vřelý dík za účastníky výletu
Marie Rudolfová
FOTO: archiv DPS

z města a okolí
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Karate Černošice
V červenci jsme připravili a úspěšně absolvovali dvě letní soustředění, které završily
loňskou cvičební sezónu. Třídenní příměstské bylo určeno menším dětem a proběhlo
tradičně v černošické sokolovně. Děti po
celou dobu poctivě trénovaly, hrály různé
hry a tvořily. Na závěr při otevřeném odpoledni pro rodiče, jiné členy rodiny a přátele
děti předvedly, co nového se naučily.
Týdenní soustředění proběhlo již pátým
rokem na šumavském Špičáku přímo na
svazích tamějších sjezdovek a rozkvetlých
luk. K dispozici jsme měli i rozsáhlou tělocvičnu, kde naše mladé karatisty nešetřili
trenéři Petra Peceková, Dan Burda a Luděk Soudný.
A od září otvíráme další sezónu oddílu
Karate Černošice. Přijímáme nové členy
bez ohledu na věk. Více informací v přehledu kurzů a kroužků v tomto IL.
Všechny naše karatisty moc zdravíme
a na ty se nové těšíme!
Za celý tým
Andrea Bergmanová
mail: info@karatecernosice.cz

Zprávy
ze Sokola
Sokol spolu v pohybu
Kdy: 18. – 24. září
Kde: areál Sokola
Sokol Černošice zve nejen své členy, ale i veřejnost na akci „Sokol spolu v pohybu“ 18.
- 24. 9. v areálu Sokola
Program:
Středa 20. 9.: zaměřeno na seniory
• 9-10 hod. zdravotní cvičení – otevřená cvičební hodina pro ženy i muže
• 14 hod. procházka na Sulavu – 5-6 km,
lesem, mírné tempo
Pátek – neděle 22. - 24. 9.:
výstava Všesokolské slety
Neděle 24. 9.: Den se Sokolem
• volejbal (přehazovaná pro děti)
• stolní tenis
• soutěže, hry
• tradiční i netradiční pohybové aktivity
• Sletová štafeta
Během celého týdne 18. - 24. 9. můžete
navštívit různá cvičení Sokola dle pravidel-

ného rozvrhu. Přijďte si s námi zasportovat
a pobavit se.
Dana Pánková

Pojďte s námi na Sulavu
Kdy: středa 20. září od 14.00
Kde: sraz u sokolovny
S sebou doporučujeme: hole na nordic
walking (nejsou nutné), pití, příp. malou
svačinku. TJ Sokol Černošice zve seniorskou
kategorii černošických občanů na odpolední
procházku do okolí města. Většina z vás na
vyhlídce na Sulavě určitě někdy byla, ale neuškodí se trochu projít se skupinou vrstevníků,
popovídat si a při tom trochu rozhýbat tělo.
Nebojte se, nebude to výkonnostní pochod,
tempo přizpůsobíme účastníkům.
Půjdeme kolem kostela a Jansovou ulicí na
Višňovku, kolem ohrad s koňmi na vyhlídku
na Sulavě. Je to místo s pěkným výhledem
na Černošice, Berounku a okolí. Vracet
se budeme lesní cestou přes Horku zpátky
k sokolovně. Celkem je to 5 až 6 km. Vycházku pořádáme v rámci akce „Sokol spolu
v pohybu“. Na zakončení si můžeme posedět
na zahradě u sokolovny.
Na shledání se těší Hanka Fořtová
Rozvrh cvičení v Sokole najdete
v Přehledu kurzů a kroužků na straně 21.

Mariánská pouť
3x FOTO: Petr Kubín

-- Letošní Mariánská pouť se konala o víkendu 12. a 13. srpna. I přes původní deštivou předpověď, se počasí nakonec umoudřilo a návštěvnost byla
velmi vysoká. A to i díky lákavému programu pro děti i dospělé. Hlavním lákadlem pro dospělé návštěvníky byl mj. sobotní koncert Bohouše Josefa
a nedělní koncert Černošické komorní filharmonie v kostele. Děti přilákaly loutky, výtvarné dílny a samozřejmě spousta pouťových atrakcí.
Po dobu pouti byla v komunitním centru MaNa ke zhlédnutí výstava Naše svatby, kterou uspořádala Černošická společnost letopisecká.
Bližší informace se dozvíte na str. 25. --
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3x FOTO: archiv SK Černošice

-- Takhle to vypadalo na akci „Pojď hrát hokej“… --

Staň se černošickým tygrem
Lední hokej je krásný kolektivní sport a v Černošicích má dlouhou tradici. Hokejový oddíl,
který pro děti z Černošic, Prahy a okolních obcí
zprostředkovává zážitek bruslení, ovládání puku
a radost ze hry se jmenuje Tygři Černošice.
Hlavní prioritou oddílu je právě kvalitní práce
s mládeží. Přestože bychom do budoucna rádi
vychovali několik hráčů pro vrcholový hokej,
uvědomujeme si, že klubový život nejsou jen
tréninky, zápasy, vítězství nebo prohry. Nově
příchozím dětem i jejich rodičům nabízíme přátelské a pozitivně naladěné prostředí.
Jak vypadá trénink u nejmenších dětí
U těch nejmenších jde o vzdělávací proces.
Naši trenéři provázejí nejmenší děti od jejich prvních krůčků na ledě. Jsou u toho, když děti poprvé vyjedou k utkání proti stejně „starým“ holkám a klukům ze sousedního klubu. Jsou jako
jejich „druzí“ tátové, učí je respektu k soupeři,
pomáhají jim upevňovat sebevědomí, přitom jim
vysvětlují pravidla fair play.
Děti učíme základní dovednosti hravou formou, neboť hraní je činnost, kterou děti „umí“ ze
všeho nejlépe. Je to ta nejlepší průprava, protože hokej je neustálá změna, je rychlý. Aplikací
her si zlepšují koordinaci pohybů a připravují si
svůj nervový aparát na intuitivní rozhodování.
Děti se také učí odkoukáváním a napodobováním dobré praxe od našich trenérů, ale především od sebe samých, systémem pokus omyl.

Co udělat příště lépe, aby překonaly nejbližší
a nenadálou překážku?
Nicméně neradi vidíme, pokud je na děti od
trenérů a rodičů vyvíjen neustálý a nepřiměřený
tlak a honbu za co nejlepším výsledkem nebo
výkonem. Děti fyziologicky až do věku 14 let ještě nejsou schopny zvládat stresové situace.
Jaký by měl být nejlepší výsledek naší
práce
Nejlepším výsledkem je dobrá rodinná atmosféra v klubu, kterou bychom chtěli co nejdéle
udržet. Jsme rádi, pokud se daří propojit svět
dospělých a jejich dětí. Když tatínkové pomáhají
a svou dobrovolnou přítomností na ledové ploše
motivují své potomky. Maminky dobrou náladou
a tím, že například napečou dobroty do „kabiny“. A samozřejmě pokud se děti těší na tréninky
a hokej je prostě baví.
Jak získáváme nové "talenty"
Dlouhodobě je zájem dětí o hokej velkým
množstvím jiných volnočasových aktivit, pro rodiče finančně a časově dostupnějších, v kombinaci s nepříznivými klimatickými podmínkami
v zimních měsících, utlumen.
Uvědomujeme si, že hokej je v ostré konkurenci s jinými sporty nebo obecně kroužky. Nejlepší reklama pro nás je doporučení od spokojených členů oddílu, snažíme se o spolupráci se
školami a školkami, pořádáme veřejná bruslení

-- …a takhle, když hrají rodiče s dětmi jako na
rybníku. --

a další akce, které mohou přivést na zimní stadión případné zájemce.
Je nám jasné, že nejjednodušší způsob jak
přilákat děti na stadion je kupodivu to, co neovlivníme – tedy to pravé počasí v zimních měsících a teploty pod nulou takové, aby zamrzly
rybníky nebo třeba i řeky. Pokud by si děti mohly
vyzkoušet bruslení a ovládání puku takhle spontánně a častěji, budeme mít i více zájemců, podobně jako v poslední zimě.
Veřejné hraní, aneb možnost zahrát si hokej
jen tak
Chtěli bychom pozvolna v nadcházející sezóně uvést do života jednu hodinu ledu v dobrém
čase jako doplněk k Veřejnému bruslení – „Veřejné hraní“. Pro všechny neorganizované zájemce, kteří si přijdou jen tak zahrát hokej - bez
trenérů, bez nutnosti se registrovat. Plochu si
příchozí rozdělí dle potřeby na 2, případně 3
menší plácky. A potom už jen hrají.
Několik nejbližších termínů na sychravý listopad už známe. Jsou to pátky 10. 11. a 24. 11.
od 18.45 hodin a neděle 5. 11. a 19. 11. od 8
hodin ráno. Pokud by se aktivita ujala, měla by
své pevné místo v časovém harmonogramu ledu
i v dalších sezónách.
Další novinky
Stále se snažíme zlepšovat podmínky pro
všechny, kdo se na zimním stadionu pohybují.
Hledáme optimální cestu pro nadšené hokejisty
i rekreační sportovce, pro malé děti, které získávají teprve radost z pohybu i jejich rodiče.
Na konci prázdnin jsme spustili nový informační systém a web sk-cernosice.cz, který propojuje
účastníky a zájemce o sportovní aktivity spolku.
Zpřístupní hráčům a jejich rodičům umístění na
soupiskách, informace o registraci, docházku
hráče, nominace na utkání, omluvenkový formulář, přehled předpisů kurzovného a jeho úhrad,
přehled zapůjčeného vybavení, interní oznámení
týmů nebo soukromé fotogalerie.
Přímo na zimním stadionu se mohou rekreační hokejisti těšit na zlepšení komfortu ve sprchách, v létě totiž proběhla velká rekonstrukce
ohřevu vody.
Jaroslav Kahánek

-- Atmosféra na zimním stadionu bývá takřka rodinná. -15

z města a okolí

Přehled kroužků
Pilates – Eva Štiková
Kategorie: dospělí
Kde: městský sál na Vráži
Kdy: každé úterý od 8.30 – 9.30 (zahájení
v úterý 5. 9. 2017)
Kontakt: Eva Štiková: evastikova@seznam.cz
Power jóga – Eva Štiková
Kategorie: dospělí
Kde: TJ Sokol Černošice
Kdy: každý čtvrtek od 8.30 – 9.30 (zahájení ve
čtvrtek 7. 9. 2017)
Kontakt: Eva Štiková: evastikova@seznam.cz
Kurzy jógy podle systému Jóga v denním
životě
Kategorie: dospělí
Kde: Mateřská školka Barevný ostrov
Kdy: začátečníci: úterý 19.15 – 20.45 (Petra),
mírně pokročilí: středa 19.15 – 20.45 (Michael), pokročilí: čtvrtek 19.15 – 20.45 (Petra)
Kontakt: Petra a Michael Vlčkovi - Petra: 775
340 413, petra.premlata@gmail.com, www.
vnitrnijoga.cz, Michael: 775 340 412, vlckovi@
gmail.com
FOTO: archiv P. a M. Vlčkových

-- Jóga v denním životě --

Lekce Pilates
Kategorie: děti i dospělí
Kontakt: Karolína Mrázová, pilates-cernosice@
seznam.cz, tel. 602836226, www.pilates-cernosice.cz
Kdy: pro ženy: denně (ranní i večerní lekce); pro
muže: čtvrtky 20.15; pro děti (12-16 let): soboty
18.00; pro těhotné: út + čt 10.00
Cvičení s Danou Pánkovou
Kontakt: Dana Pánková: dana.pankova@emil.
cz, www.danapankova.cz
ZDRAVÁ ZÁDA – kurz: čtvrtek 18-19 hod, sokol
Černošice
SM systém - cvičení s elastickými lany, posílení
ochablých svalů, protažení zkrácených, dechová cvičení, nutné přihlášení
Otevřené hodiny: PILATES – JÓGA pro ženy:
pondělí 20-21 hod, víceúčelový sál na Vráži
Posílení středu, protažení zkrácených svalů, dechová cvičení, vnímání těla
PILATES – JÓGA PRO MUŽE: neděle 20-21
hod, sokol Černošice
Posílení středu, protažení zkrácených svalů, dechová cvičení, vnímání těla
KONDIČNÍ CVIČENÍ: středa 19-20 hod, MŠ Barevný ostrov
Posilovací cvičení s vlastní vahou těla, formování
těla, využití pomůcek – posilovací gumy, overbally, T-bow.
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Cvičení pro seniory
Kategorie: dospělí
Kdy: úterý 9.45 - 10.45, čtvrtek a pátek 9.00
-10.00
Kde: Městský sál na Vráži
Kontakt: Věra Macourková, vera.macourkova.
vm@seznam.cz, tel. 739 629 875
Zdravotní tělocvik s prvky jógy. Cvičení je zaměřeno zejména na správné držení těla, dýchání
a protahování. Slučuje se klasické rehabilitační
cvičení a východní cvičební systémy.
Zumba pro děti i dospělé – Vendula
Kořínková
Kategorie: děti i dospělí
Kdy: úterý 17.00 Zumba pro děti (7-10 let), úterý 18.00 Zumba pro děti (11-14 let), úterý 19.00
Zumba pro dospělé (15+)
Kde: městský sál na Vráži
Kontakt: Vendula Kořínková, email vendula@
zumbafitness.cz, tel. 604 105 928, www.zumbafitness.cz
Zumba je taneční fitness hodina plná energie,
skvělé hudby a dobré nálady. Kombinuje dynamické latinsko-americké tance s aerobními
pohyby. Je to cvičení, které zaručeně zvedne
náladu díky spoustě vyplavených endorfínů. Můžete začít na jakékoliv úrovni. Zumba je určená
pro všechny bez ohledu na věk, kondici, taneční
či sportovní zkušenosti. Hodiny dětské zumby
jsou určené pro holky i kluky, plné tance i pohybových her. Zumba pro všechny je opravdu pro
všechny, po prvních třech lekcích zvládne choreografie úplně každý. Tančíme nejen latinské
rytmy, ale i na aktuální světové hity. Zhruba 10
minut v hodině věnujeme posilování a na závěr
nesmí chybět protažení.
Tenisová školička
Kategorie: děti od 4 let
Kde: Tenis Club Mokropsy - Topolská, 25228
Černošice-Mokropsy
Kdy: každé pondělí od 17 do 18 hodin
Kontakt: Andrea Plecitá - 721 377 819
S sebou pouze sportovní obuv - tenisovou výbavu zapůjčíme, první hodina zdarma. Tenisová
školička bude probíhat 1x v týdnu.
Stolní tenis
Kategorie: děti i dospělí
Kde: Sokol Černošice
Kontakt: Petr Veselý: 775 242 410
Kdy: Pro děti ve věku od 8 do 18 let ÚT: 17.3019.30h, PÁ: 18.30-19.30h, SO: 9-11h
Základy stolního tenisu, následná průprava ke
zlepšování hry, pravidelně pořádáme turnaje pro
členy sokola, talentovaní hráči se mohou zařadit
na soupisku TJ Sokol Černošice a hrát soutěž.
Pro muže/ženy od 16 do 100+ ÚT: 19.3022.30h, PÁ: 19.30-22h
Pro již zkušené hráče, kteří mají zájem hrát soutěž, nábor formou zkušebního tréninku.
Taneční kurzy pro mládež i manželské páry
Kategorie: dospělí
Kde: městský sál na Vráži
Kontakt: Růžena Svatošová: 777 999 644,

www.creativedance.cz
Začínající i pokročilí, naučíte se nejen tančit, ale
poznáte i nové přátele! Individuální přístup, maximálně 15 párů.
Lady latin dance
Kategorie: dospělí
Kde: městský sál na Vráži
Kontakt: Růžena Svatošová: 777 999 644,
www.creativedance.cz
Aktivní relax, ideální pro formování postavy, nepotřebujete tanečního partnera. Chcete se cítit
lépe? Přijďte mezi nás!
Taneční obor ZUŠ Černošice - Folklorní soubor Pramínek při ZUŠ Černošice
Kategorie: děti
Kdy: pondělí, úterý, středa, pátek odpoledne (předběžný rozvrh: Po - 13.30-18.00, Út
- 14.00-17.00, St - 14.00-18.30, Pá - 14.0019.00)
Kde: městský sál na Vráži, Mokropeská 2027/1,
suterén pod obchodem Bambule
Kontakt: www.zuscernosice.cz/tanecni-obor/,
www.praminekcernosice, www.facebook.com/
FSPraminek
Taneční obor ve šk. roce 2017/18 nabízí hudebně pohybovou průpravu pro předškolní děti.
V základním studiu pak současný a lidový tanec.
Současný tanec je vyučován podle techniky
duncan. Lidový tanec je inspirován bohatým
folklorem Čech a Moravy. Děti od 1. ročníku
působí ve Folklorním souboru Pramínek. Důraz
je kladen na tvůrčí schopnosti dětí, přirozenost,
prožitek a radost z tance. Vyučujícími jsou Mgr.
M. Látalová (vedoucí, choreografka Pramínku),
A. Wollemannová Vinterová (kurz Hrajeme si
pohybem, přípravka 1, 2). Konkrétní rozvrh pro
jednotlivé ročníky najdete v polovině září na našich webech.
Karate Černošice
Kategorie: děti i dospělí
Kontakt: Andrea Bergmanová, info@karatecernosice.cz, tel.: 731 696 674
Kde a kdy: Trénujeme v pondělí od 14.00 v tělocvičně místní sokolovny a/nebo v pátek od
13.30 v tělocvičně černošické základní školy
v Mokropsech. Zde vyzvedáváme děti z družiny
a případně vodíme po tréninku zpět.
V letošním školním roce zahajuje náš oddíl karate svou již 10. cvičební sezónu. Přijímáme nové
členy bez ohledu na věk, ty nejmladší zhruba od
4 let. Jednotlivé tréninky jsou připraveny a uzpůsobeny příslušné věkové kategorii, pro kterou
jsou určeny. Jednotlivé tréninky zohledňují věk
a pokročilost karatistů a časově na sebe navazují. Naši hlavní trenéři - Petra Peceková, Daniel
Burda (https://www.karaterec.com/cz/zavodnici) - jsou prověřeni mnohaletou zkušeností
vedení dětí i dospělých a sami mezinárodně
úspěšní závodníci. Během roku pořádáme víkendové kempy, o prázdninách příměstské a týdenní soustředění, organizujeme zkoušky technické vyspělosti a organizujeme a účastníme se
závodů. Přijďte si v září karate zcela nezávazně
vyzkoušet!

z města a okolí
NEVERS, společnost historických aktivit
Kategorie: děti i dospělí
Kontakt: Tomáš Kopačka, tel.: 603 792 086,
lagarder@seznam.cz
NEVERS bude tak jako v minulých letech
pokračovat v kurzu Mladý rytíř pro děti od 1.
třídy. Nabízíme volnočasovou aktivitu se zaměřením na tělesný a duševní rozvoj. Zabýváme
se výukou rytířských ctností a dovedností boje
s mečem i bez něj. Neváhejte se přijít podívat
a zapojit se do bezvadného kolektivu. Kurz je
vhodný jak pro chlapce, tak pro dívky. Dále
naše sdružení hledá nové členy do našeho oddílu mušketýrsko-šermířského. Tento oddíl je
určen starším 15 let a je zaměřen na veškeré
bojové aktivity s chladnými zbraněmi a na rekonstrukci mušketýrské jednotky z období 17.
století. Vítáni jsou všichni, kteří se rádi hýbou,
mají zájem o historii, chtějí být součástí fajn kolektivu, nechtějí sedět doma u počítače a chtějí
se naučit něco nového.
Tréninky sportovní gymnastiky
Kategorie: pro děti (chlapce i dívky) narozené v r. 2010-2012 (mírné odchylky možné dle
dohody)
Kde: Hala Věry Čáslavské
Kontakt: Karolína Mrázová, tel. 602 836 226,
e-mail: karolina.sportgym@gmail.com
Kdy: časy tréninků: Pondělí + středa: 16 17.30 (2x týdně), pondělí 17 - 18 hod. (1x týdně), středa 17 - 18 hod. (1x týdně)
Kraso brusle Černošice
Kategorie: děti i dospělí
Kde: zimní stadion Černošice
Kdy: září-prosinec, leden-duben
Kontakt: Čiháková: krasobruslecernosice@atlas.cz, tel.: 777 910 470
Kurzy bruslení na ledě pro děti i dospělé, děti
od 3 let s doprovodem, děti od 4 let samostatně. Kurzy bruslení probíhají pod odborným
dohledem na zimním stadionu v Černošcích
v ranních či odpoledních hodinách. Vedení
lekcí probíhá s individuálním přístupem dle potřeb dítěte a dospělého. Pobyt na ledové ploše
je vhodný pro děti trpící astmatem nebo jiným
respiračním onemocněním. Možnost věnovat
se krasobruslení závodně nebo bruslit pro radost. Naším úkolem bude, aby si děti i dospělí
zdokonalili pohybové dovednosti a aby celková
koncepce kurzů vyzněla jako pohybová průprava do budoucna (např. in-line brusle, lyže).
Lední hokej
Kategorie: děti
Kde: zimní stadion Černošice
Kdy: říjen – březen, út a čt 15–16 hod., ne
8–9 hod.
Kontakt: www.sk-cernosice.cz, Martin Jůzek:
juzek.martin@seznam.cz, tel.: 602 390 430
Přijďte se naučit bruslit a vyzkoušet si hrát lední hokej! Nevadí, pokud vaše dítě ještě neumí
bruslit. Vše se naučí ve skupince podobně zdatných dětí pod vedením kvalifikovaných trenérů.
Na tréninky můžete přijít kdykoli po dobu celé
sezony od října do března v út a čt 15–16hod
a v neděli v 8–9 hod. S sebou si přineste brusle, zimní sportovní oblečení, rukavice, helma
(může být i na kolo nebo lyžařská). Nabízíme

možnost zapůjčení bruslí, helmy i dalších částí
výstroje. První měsíc tréninků zdarma.
Turistický kroužek
Kategorie: děti od 7 do 10 let
Kde: Sokolovna
Kdy: čtvrtek v 16.00
Kontakt: turisti@karatecernosice.cz, tel. 731
160 646
Nabízíme: Pohybovou výchovu, sportovní hry,
orientaci v přírodě; pěší i cyklistické výlety za
turistickými cíli v okolí; povídání o horolezení,
skialpinismu, vodáctví, cyklistice… ; tematické
výlety, orientační běh.
Schůzky pořádáme 1x týdně, ve čtvrtek od
16.00 hod, v Sokolovně v Černošicích.
1x za 4-6 týdnů o víkendu vyrážíme na výpravu
- pěšky, na kole, časem i na vodu, na skály,
v zimě i na běžky.
Rodiče dětem – Černošice, z.s.
Kategorie: dospělí
Kde: ZUŠ Černošice, Střední 403
Kontakt: www.zuscernosice.cz/spolek/, www.
facebook.com/rdcernosice
Spolek Rodiče dětem – Černošice má za sebou již přes 20 let tradice. Od svého vzniku
nabízí prostor přátelům, příznivcům, učitelům,
absolventům a rodičům ZUŠ Černošice ke
společnému setkávání. Spolek se soustředí
především na rozšíření výuky ZUŠ o doprovodné akce, akce pro rodiče a akce zaměřené na
popularizaci ZUŠ jako instituce a umění vůbec.
Pojďte se s námi podílet na organizaci zajímavých kulturních a volnočasových aktivit. Přivítáme tvůrčí a kreativní zájemce o spolupráci –
neostýchejte se přijít a realizovat své nápady!
FOTO: archiv P. Hokra

-- Hru na hudební nástroje se můžete učit ve
škole i u vás doma. --

Výuka hry na hudební nástroj
Pavel Hokr – hudební škola; Středisko volného
času Všenory
Kategorie: děti i dospělí
Kde: ZŠ Mokropsy, ZŠ Komenského, u Vás
doma
Kdy: po, út, st, čt, pá
Kontakt: info@pavelhokr.cz, www.pavelhokr.cz,
608 745 262
Nástroje: klavír, kytara (elektrická i akustická),
flétna, populární zpěv. Učíme se hrát pro vlastní
potěšení, písničky si sami vybíráte. Koncertujeme 3x ročně. První 2 hodiny jsou nezávazné.
Hrajeme například Skákal pes, Není nutno, Statistika, Na ostří nože, Toulavá, Najednou, Ces-

ta, Demons, Hallelujah,… Cena za pololetí (18
lekcí): lekce 45 min: 5.700 Kč, lekce 30 min:
4.300 Kč.
FOTOGRAFICKÝ KURZ: Vyprávění obrazem
Kategorie: děti i dospělí
Kdy: 1x týdně přibližně v čase 16:30 – 18 hod.
Kontakt: Veronika Kurelová: www.atelierportret.
cz, tel.: 604 234 224
Od října 2017 nabízím nově fotografický kurz
pro děti od 9 let, případně víkendové workshopy pro starší děti a dospělé. Kurz bude probíhat
v Černošicích 1x týdně přibližně v čase 16:30
– 18 hod., den bude upřesněn. Náplní kurzu
budou fotografické vycházky, tvorba v ateliéru,
společná diskuze nad našimi snímky a případně
návštěva nějaké výstavy.
Dětský sbor Mifun
dirigent Jiří Polívka
Kdy a kde:
Černošice, ZŠ Komenského 77
Pondělí 13.00 – 14.00 (přípravka)
Středa 17.00 – 18.30 (hlavní sbor)
Černošice - Mokropsy, ZŠ Pod Školou 447
Pátek 13:00 - 14:00 (přípravka)
Přijímáme nové členy. Přijďte se nezávazně podívat na naše zkoušky v týdnu od 11. 9. Více informací najdete na: www.mifun.cz.
Keramika PohodArt: "Budeš překvapen, co
dokážeš!"
Kategorie: děti od 5 let
Kde: Sadová ul.
Kontakt: Magdalena Capková, www.pohodart.
cz, capkova.magdalena@seznam.cz
V soukromé keramické dílně v Sadové ulici
pořádáme pravidelné kurzy pro děti od 5 let
v pátek odpoledne, keramické soboty jednou
měsíčně od října do března pro každého od 15
let a krátkodobé kurzy pro malé dětské kolektivy. Pracujeme s bezpečnými materiály, podporujeme osobitost tvůrců. Práce s keramikou je
tvořivá, cvičí jemnou motoriku a zároveň působí
relaxačně. Lektorka je divadelní výtvarnice, keramička i pedagog, proškolená v moderních pedagogických směrech výtvarných oborů, jako je
např. artefiletika, které kladou důraz na prožitek
žáka při tvorbě. Těším se na viděnou u keramické hlíny!
Keramické a výtvarné studio
- Jitka Jandáková
Kategorie: děti i dospělí
Kde: Jihlavská 1292, Černošice,
ZUŠ Dobřichovice
Kontakt: www.keramika-jj.cz, jitka@mystik.cz,
732 455 551
Kdy:
1. semestr od 2. října 2017 do 11. února 2018,
2. semestr od 12. února 2017 do 10. června
2018;
středa od 15.00 hod.: grafika pro děti - klasické
i experimentální grafické výtvarné techniky, týdně, vcelku 3x45 min, přesněji pak podle rozvrhu
dětí ve škole či školce,
středa - 18.00 – 20.30 hod.: Grafika pro dospělé – klasické i experimentální grafické výtvarné techniky,
čtvrtek 15.00 – 17.00 hod.: keramika pro děti,
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z města a okolí
týdně 18.00 – 20.00 hod.: keramika pro
dospělé,
týdně nebo 1x za 14 dní, pátek 17.30 – 20.00
hod.: kresba a malba pro dospělé,
1 x za 14 dní ve spolupráci s OB Dobřichovice,
výuka v ZUŠ Dobřichovice, Lomená 169, 18.00
– 20.30 hod. Keramika pro dospělé, 1 x za 14
dní.
Cena: 2.000 Kč za semestr (s výjimkou pátečního kurzu Kresby a malby pro dospělé v OB
ZUŠ Dobřichovice, tam cena obvykle nepřevýší
1.500 Kč).
V ceně všech kurzů jsou pomůcky, materiál, v keramice pec - přežahy a výpaly, glazury, engoby, hrnčířský kruh, satinýrka a menší
občerstvení.
Výtvarné kurzy Martiny Fojtů
Kategorie: děti i dospělí (kurzy jsou určeny pro
všechny věkové kategorie)
Kde: Majakovského 1633, Černošice - Vráž (2.
stupeň ZŠ, studenti a dospělí), kurzy pro děti
od předškolního věku do 5. třídy probíhají v ZŠ
Mokropsy. Vyzvedáváme děti z družiny.
Kontakt: Tel.: 608 068 078, bližší informace na
web. stránkách www.vytvarnekurzymartinyfojtu.
com
FOTO: archiv M. Fojtů

-- Výtvarné kurzy jsou určeny pro všechny
věkové kategorie. --

Model klub Černošice
Kategorie: děti
Kde: klubovna v ul. Srbská 660
Kdy: středa od 16 do 18 hodin
Kontakt: L.apeltauer@volny.cz – tel.: 605 545
615
Model klub pořádá hlavně kroužky leteckého
modelářství. V případě zájmu jsou připraveny
kroužky i v úterý a ve čtvrtek. Pro plastikové modeláře zatím nemáme vedoucího.
Chorus Angelus
Kategorie: děti
Kde: ZŠ Černošice – Mokropsy;
ZUŠ Černošice
Kdy: Přípravná oddělení-chorálky zkouší v ZŠ
Černošice - Mokropsy v pondělí 13.30-14.30
hod., koncertní oddělení při ZUŠ Černošice
v pondělí 15.30-17.45 hod. Začínáme v týdnu
od 10. září.
Kontakt: Simona Kysilková Šnajperková, chorus.
angelus@gmail.com, tel. 739 352 614, www.facebook.com/sborchorusangelus
Dětský pěvecký sbor s tradicí 32 let působení
v Dolním Poberouní přijímá nové členy. Máte
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doma dítě, které rádo zpívá? Chcete najít pro
své dítě kvalitní a přitom zajímavé využití volného
času v okolí? Přijďte se podívat na zkoušku některého z oddělení sboru! Nábor je otevřen i pro
starší nadané děti. Zápis nových dětí probíhá
v době zkoušek. Bližší informace a čas zkoušek
bude upřesněn na www.chorusangelus.cz.
Mraveniště Černošice z.s.
Kategorie: děti s rodiči
Kdy: pátek od 9 do 11 hodin
Kde: centrum MaNa, Komenského 2018
Kontakt: www.mcmraveniste.cz
6. října otevíráme mateřské centrum Mraveniště, klub vedený maminkami, určený k setkávání
dětí od narození po předškoláky a těch, kteří
o ně pečují. Ráno si u nás můžete vychutnat
šálek kávy a tradiční domácí zákusek. V 9.30
následuje vzájemné uvítání, říkání básniček,
zpívání, cvičení, případně poslouchání pohádky.
Po svačině je připravena výtvarná aktivita. První
návštěva pro nové maminky je zdarma. Jednorázové vstupné 60 Kč.
Připravujeme bazar dětských věcí, přednášky,
lampionový průvod a zimní herničku ve spolupráci s MŠ Barevný ostrov.
Klub Beránek
Kategorie: děti
Kde: Černošice, Radotín
Kontakt: Kateřina Beranová, 775 910 380
www.kackaberanova.cz (Prosím zájemci přihlášky na email. Dle věku a skupiny Vám určíme
den a čas)
Kdy: Ukázkové hodiny OSTROVA OBJEVŮ dne
11. a 12. 9. 2017
Pondělí: 16:00 hra na flétnu, 18:00 výuka zpěvu
- 1 x za 14 dní (Na Betonce 14, Praha 5)
Kurzy ostrova objevů (multismyslové kurzy pro
batolata) 9:00-12:00 (Vrážská 1562, Praha 5)
Úterý: Kurzy ostrova objevů 9:00-12:00 (Vrážská 1562, Praha 5)			
Středa: Kurzy ostrova objevů 9:00-12:00 (Vrážská 1562, Praha 5); V případě dohody lze kurzy
otevřít v Černošicích.
Čtvrtek: Chytré hlídání s programem (Vrážská
1562, Praha 5) nebo Černošice; pro skupinku
od 2-9 dětí (věk 2-7) cena za hodinu od 20-100
Kč; Keramika pro děti 13:00, 14:00, 15:00 (Na
Betonce 14, Praha 5)
Keramika pro dospělé – 1 x za měsíc (pátek od
19:00). Individuální dohoda keramiky možná.
Pátek: Chytré hlídání s programem (Vrážská
1562, Praha 5); V případě dohody Černošice.
Čím více dětí – levnější hlídání. Určíte si téma:
příroda, tělo, dinosauři, řemesla, cesta kolem
světa, vaření. Zajistíme kvalitní chytré hlídání.
Středisko volného času Ottománek
Kategorie: děti i dospělí
Kdy: od 18. 9. 2017
Kde: Jitřní 2283 (není-li uvedeno jinak)
Kontakt: Vladimíra Ottomanská: 603 745 576,
info@ottomanek.cz, www.ottomanek.cz

PRO DĚTI
Aqua aerobik • 9 - 12 let • čtvrtek 17,40 - 18,40 •
bazén Černošice • Olga Remešová
Aqua aerobik • 10 – 15 let • čtvrtek 18,40 – 19,40
• bazén Černošice • Olga Remešová
Aqua aerobik • 9 – 15 let • čtvrtek 17,30 – 18,30 •
bazén Dobřichovice • Vlasta Strnadová

Cvičení rodičů s miminky lezci • středa 9,30 – 10,15
• Nikola Ottomanská
Cvičení rodičů s miminky zač. chodci • středa 10,30
– 11,15 • Nikola Ottomanská
Cvičení rodičů s dětmi (Broučci) • 1 – 2 roky • úterý
9, 00 – 9,45 • Naďa Suchá
Cvičení rodičů s dětmi (Motýlci) • 2 – 3 roky • úterý
9,45 – 10,30 • Naďa Suchá
Cvičení rodičů s dětmi (Dráčci) • 3 – 4 roky • úterý
10,30 – 11,15 • Naďa Suchá
Fotografování • 1. stupeň • pondělí 16,00 – 17,00
• Katka Trnková,Jakub Frey
Interkros s atletickou průpravou • 7 – 10 • středa
17,00 – 18,00 • Hala Věry Čáslavské • Matěj Barák
Jóga • 4 – 6 let • středa 17,00 – 18,00 • Jitka
Knopová
Jóga • 7 – 10 let • středa 18,00 – 19,00 • Jitka
Knopová
Keramika • 4 – 6 let • středa 13,00 – 14,30 • Marcela Sitařová
Keramika • 7 – 9 let • středa 15,00 – 16,30 • Marcela Sitařová
Keramika • 10 – 18 let • středa 17,00 – 18,30 •
Marcela Sitařová
Kompenzační cvičení • 10 – 14 let • pondělí 16,00
– 17,00 • Nikola Ottomanská
Kondiční cvičení • 8 – 11 let • čtvrtek 15,15 – 16,15
• Petr Novák
Logohrátky • 3,5 - 4 roky • pondělí 15,15 – 16,15 •
Eva Schrötterová
Logohrátky • 5 – 6 let • pondělí 16,15 – 17,15 •
Eva Schrötterová
Mix aerobik • 1. stupeň • pondělí 18,00 – 19,00 •
Olga Remešová
Plavání • 4 – 12 let • pondělí – čtvrtek dle rozvrhu
bazény Černošice / • Dobřichovice
Primahrátky • 5 – 8 let • úterý 16,00 – 17,00 •
Marie Zálešáková
Sebeobrana • 3. – 6.tř. • pátek 14,00 – 15,00 •
Roman Malíř
Sportovky • 4 – 6 let • čtvrtek 16,15 – 17,00 • Petr
Novák
Taneční přípravka s prvky baletu • 7 – 10 let • středa
15,15 – 16,15 • Lucie Gejdošová
Taneční přípravka s prvky baletu • 4 – 6 let • středa
16,15 – 17,00 • Lucie Gejdošová
PRO DOSPĚLÉ
Bosu • středa 20,00 – 21,00 Lucie Martínková
Břišní pekáč • středa 19,00 – 20,00 Naďa Suchá
Jógovo-meditační večery • úterý 19,00 – 21,00
Vlaďka Ottomanská, Katka Trnková
P-Class • pondělí 20,15 – 21,15 Naďa Suchá
Sebeobrana • čtvrtek 18,30 – 20,00 Jakub Malíř

Wonder Club – anglická družina
Kategorie: děti
Kde: v prostorách tenisových kurtů Mokropsy
Kdy: denně od 12:30 do 17:30hod
Kontakt: www.wonderclub.cz, 739 057 548
Družina pro všechny děti, které se chtějí naučit
anglicky přirozeně, hravě a s radostí. Naším cílem je zajistit dětem příjemně prožité odpoledne
s angličtinou a sportem, bez nutnosti „taxikaření“
rodičů. Družina je otevřena od září 2013 denně
od 12:30 do 17:30 hod. v krásných prostorách
s učebnou, tělocvičnou a zahradou. Doprovod
ze školy ZŠ Černošice do Wonder Clubu je ve
12:30 hod. a ve 13:15 hod. zajištěn. Odpoledne jsou určena dětem z prvních až čtvrtých tříd.
Rodilí mluvčí provází děti odpolednem plným
her, tvoření, angličtiny a zábavy. Možnost využití
doplňkových volitelných kroužků – tenis, rope
skipping, in line brusle.
The School House - angličtina u "Lucy"
Kategorie: děti
Kdy: všední dny odpoledne

z města a okolí
Kde: v budově ZŠ Černošice
Kontakt: anglicky.unas.cz, tel. 774 575 314, luciekoubek@seznam.cz
Výuka angličtiny od 1.- 5. třídy systematickou
a přátelskou formou, dlouholetá praxe. Snaha
podpořit u dětí zájem o jazyk a radost z nových
znalostí. Pro děti se stává jazyk koníčkem, rády
pokračují v Redbrick House a získávají mezinárodně uznávané diplomy.
Jazyková škola Lingua Nova
Kategorie: děti (1. a 2. třída)
Kontakt: www.linguanova.cz (e-přihláška), více
info na 608 903 009
Od září otevírá JŠ Lingua Nova v budově ZŠ další
ročník angličtiny pro děti 1. a 2. tříd. Výuka probíhá dle našich učebnic, které jsou „ušité přímo
na míru ZŠ Černošice“. Látka tak navazuje na ZŠ
a rozšiřuje školní angličtinu. Brzo odpoledne vyučuje plně kvalifikovaná učitelka s dlouhodobou
praxí. Protože navazujeme na školní rozvrh, přesné dny a čas budou určeny po zveřejnění školního rozvrhu koncem srpna či počátkem září a děti
dostanou leták s podrobnými informacemi v ZŠ.
Anglická školka KRYŠTOF
Kontakt: tel. 604 258 016, 604 204 889, krystof@klckrystof.cz, www.klckrystof.cz
Kdy a kde:
Club junior aneb přirozeně anglicky s rodilým
mluvčím pro školáky od 6 do 18 let (max. 4 děti
ve skupině), čas konání: po – pá, 14 – 19 hodin, místo konání: anglická školka Kryštof, Sadová 61, Černošice + ZŠ Černošice.
Kryštof club mini junior / dopolední program
(4-6 dětí ve skupině): angličtina s rodilým mluvčím pro 4-6leté, děti bez předchozí znalosti angličtiny, čas konání: čtvrtek nebo pátek, 8 – 13
hodin, místo konání: anglická školka Kryštof,
Sadová 61, 252 28 Černošice
Kryštof extra english / angličtina ve škole (4-6
dětí ve skupině): konverzační kurzy angličtiny
s rodilým mluvčím pro 1.-8. třídu, vaše děti vyzvedneme přímo ve škole nebo v družině, čas
konání: pondělí – pátek v návaznosti na výuku,
místo konání: ZŠ Černošice
Kryštof club junior 4u / anglická družinka (max.
6 dětí ve skupině): odpolední angličtina s rodilým mluvčím s vyváženou kombinací výuky, filmu,
práce s knihou, her a sportu. Vaše děti vyzvedneme přímo ve škole nebo v družině (1.-5. třída),
termín: úterý 13 - 17 hodin (1.- 2. třída) a čtvrtek 14 - 17 hodin (3.- 5. třída), místo konání:
anglická školka Kryštof, Sadová 61, Černošice
The Redbrick House - Hanka Jelínková
Kategorie: děti i dospělí
Kde: Strakonická 1601
Kontakt: www.redbrickhouse.cz, tel.:
777861985, hanka.jelinkova@tiscali.cz
Angličtina pro děti a mládež od 9-10 let až do dospělosti. Příprava na zkoušky Cambridge ESOL
(PET, FCE). Rodilý mluvčí ve vyšších ročnících.
RbH navazuje na kurzy The School House, pro
začátečníky máme přípravku. Díky přátelskému
přístupu a podpoře sebedůvěry a samostatnosti se děti učí rády a bez obav. Naši absolventi
používají angličtinu jako svůj druhý jazyk, studují často v cizině nebo sami angličtinu vyučují.
Máme již 32 diplomů FCE.

Hala Věry Čáslavské
– otevřené Café a řada novinek!
V září se naplno vrátí život i do Haly Věry Čáslavské. Otevře se Café Vera a hala nabídne
milovníkům sportu řadu nových zajímavostí.
S počátkem nového školního roku se konečně dočkají všichni ti, kdo do Café Vera
dosud jen nahlíželi přes zavřené skleněné
dveře. Café nabídne zrenovovaný prostor
s nádhernými fotografiemi Věry Čáslavské
a nově i možnost posedět ve vymezeném prostoru přímo uvnitř haly. To jistě ocení fandové
velkých i malých sportovců, kteří si zároveň
mohou dát něco dobrého…
A co Café nabídne? Dle sdělení provozovatele především kvalitní kávu, k ní koláče,
zákusky, pizzu a lehké občerstvení, sendviče, případně polévku, k mání budou domácí
limonády i míchané nápoje, večer pak dobré
pivo. Otevřeno bude zpočátku od 14 do 22
hodin, později i dopoledne, záležet bude na
zájmu hostů.
Rope Skipping aneb skákání přes
švihadla
V hale se představí nové sporty a také
dosavadní nájemci přicházejí s atraktivními
novinkami.
Halu si jako svou základnu vybral tým
REBELS O.K., několikanásobný mistr ČR
v Rope Skippingu a medailista z MS ve Francii
a Portugalsku.
Rope Skipping je stručně řečeno skákání přes švihadla různých délek a materiálů,
v jednotlivcích, ve dvojicích i v týmech. Trénink je zaměřen na všestrannost a gymnastiku, důraz je kladen na fyzickou kondici. Jde
o náročné rychlostní i freestylové discipliny,
tým je jedinečný skvělou partou, týmovým duchem a důrazem na fair-play. Účastní se rozmanitých soutěží, např. Jump for Joy, Česko
se hýbe, Kids National Championship Rope
Jump Ex, spolupracuje se Saskou federací
gymnastiky, s World Jump Rope Federation,
s maďarskými, německými, americkými a slovenskými týmy, v tuzemsku s basketbalovou
ligou žen. K vidění bude vždy v pondělí a ve
středu od 16 do 18 hodin.
Více možností ve sportovní gymnastice
S příchodem Karolíny Mrázové se rozšiřuje nabídka sportovní gymnastiky. Tréninky
pro děti (chlapce i dívky) narozené v r. 20102012 (mírné odchylky možné) budou probíhat
v pondělí a ve středu od 16 do 18 hodin. První
trénink lze absolvovat zdarma – po vyzkoušení
je možné vyplnit přihlášku nebo si rozmyslet,
zda bude dítě do kurzu na první pololetí závazně zapsáno. Od druhého tréninku je třeba mít
pololetí uhrazené.
Karolína Mrázová je zkušenou trenérkou
sportovní gymnastiky III. a II. třídy, trenérkou skoků na trampolíně III. třídy, instruktorkou fitness, power jogy a Pilates. Tréninkům
budou přítomni minimálně další dva trenéři
(asistenti).

Interkros už i v Černošicích
Ve školním roce 2017/18 přichází OTTOMÁNEK s novinkou a pro všechny malé
sportovce od 7 do 10 let otevírá kroužek interkrosu s atletickou průpravou pod vedením
Matěje Baráka. Kroužek se bude konat každou středu od 17 do 18 hodin a je určen všem
malým sportovcům, kteří rádi běhají, chtějí
rozvinout obratnost, vytrvalost a zažít radost
ze společného úspěchu. Na pravidelných
lekcích se děti naučí správné technice běhu,
seznámí se se základním vybavením (lakroska
a míček) a pravidly hry.
První lekce, která se bude konat ve středu
20. 9. je otevřená a děti si ji mohou nezávazně vyzkoušet.
Kroužek atletiky
Od září 2017 otevře SC Radotín při ZŠ Černošice kroužek atletiky pro děti 6-8 let, a to
v pondělí od 16 hodin a v úterý a ve čtvrtek
od 13:30 hodin v rámci školní družiny. Děti
budou na tréninky docházet zpravidla jednou
či dvakrát týdně a sportovat budou pod vedením zkušených trenérů. Naučí se pestrou
a hravou formou základní pohybové dovednosti (běhat, skákat a házet) a budou rozvíjet pohybové schopnosti, zejména rychlost
a obratnost. Hravé běhání, skákání a házení
je podpořeno lehkými atletickými pomůckami
vyráběnými na míru těm nejmenším.
Přijďte fandit na basket
Basketbalisté BK Wolves Radotín odehrají
v následující sezóně svá domácí utkání v Hale
Věry Čáslavské. Poloprofesionální klub hrající
druhou národní ligu mužů bude mít ty nejvyšší
ambice v podobě postupu do 1. ligy. Úvodní
zápasy na domácí palubovce odehrají Vlci 4.
a 5. listopadu proti BC Slaný a BK Kladno.
V hale bude i nadále působit mládežnická
akademie Vlků, přípravky budou trénovat každé úterý od 16 hodin.
Zumbaton
2. prosince 2017 proběhne v HVČ dvouhodinový „Zumbaton“ pod vedením Zumba
Team Czech, který naváže na tradici úspěšných zumbatonů z minulých let na pražských
sportovištích. Nejen na ty, kteří zumbu už znají (cvičí a tancují), ale i na ty, kteří se s ní chtějí
teprve seznámit, se těší několik předních instruktorek zumby a směsice živých latinskoamerických rytmů a aktivní zábavy.
Tolik krátká ochutnávka, jednáme o dalších zajímavých závodech a projektech, které
mohou život v Hale Věry Čáslavské obohatit.
Informace budete nacházet v Informačním
listu, na webu www.halaverycaslavske.cz i na
facebooku. Je na co se těšit! Věřím, že kroky
těch, kdo mají sportovní srdce, Halu Věry Čáslavské neminou.
Oto Linhart,
manažer a správce HVČ
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Městský sál na Vráži
V případě zájmu o pronájem kontaktujte Adélu Červenkovou na emailu adela.cervenkova@mestocernosice.cz nebo na tel. č. 602 342 655.

Hala Věry Čáslavské
Pokud máte zájem o pronájem/rezervaci v časech uvedených pravidelných aktivit, reálnou obsazenost plochy můžete zkontrolovat v rezervačním systému na webu halaverycaslavske.cz nebo kontaktujte správce haly (uvedené aktivity v rozvrhu nejsou ve všech případech celosezónní). V případě zájmu o pronájem kontaktujte správce a manažera HVČ,
pana Otu Linharta na emailu spravce@halaverycaslavske.cz nebo na tel. č.: 737 255 622.

z města a okolí

CVIČENÍ PRO DĚTI 2017/2018
a okolí
začínáme 11. z9.města
2017
více na www.sokolcernosice.cz

Cvičení pod vedením zkušených, odborně vyškolených trenérů

CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI (RD)







pro děti od 1 roku do 5 let
cvičení hravou formou v tělocvičně a na zahradě Sokola
cvičíme s různými pomůckami (míče, padák, obruče, balanční kameny, atd.)
první seznámení s nářadím (kruhy, lavičky, žebřiny, atd.)
RD 1-2 roky: PÁ 10-11h, RD 2-4 roky: ÚT 9-10h, ČT 10-11h, RD 3-5 let: ÚT 15.30-16.30h






pro děti ve věku od 5 do 7 let
základy atletiky, gymnastiky, všestranný pohybový rozvoj
míčové a jiné pohybové hry
ÚT 16.30–17.30h, ST 15.30-16.30h






pro děti od 5 do 6 let
osvojení základních pohybových dovedností hravou formou
BĚHEJ, SKÁKEJ, HÁZEJ RÁD ...ATLETEM SE MŮŽEŠ STÁT!
ČT 17-18h






pro děti od 8 do 12 let
atletika, pohybové hry, cvičení na nářadí, soutěže
cvičení pro správné držení těla, venkovní aktivity
ST 16.30-17.30h






pro dívky od 6 do 11 let
základy atletiky, základy gymnastiky, všestranné cvičení
míčové a jiné pohybové hry, švihadla, základy aerobiku
ST 17.30-19h







pro děti ve věku od 8 do 18 let
základy stolního tenisu, následná průprava ke zlepšování hry
pravidelně pořádáme turnaje pro členy sokola
talentovaní hráči se mohou zařadit na soupisku TJ Sokol Černošice a hrát soutěž
ÚT: 17.30-19.30h, PÁ: 18.30-19.30h, SO: 9-11h






MLADŠÍ: pro děti od 7 let, příprava na závody
ÚT: 16-18h, PÁ 15-16.30h
STARŠÍ: pro děti od 11 let, pokročilí závodníci
PO: 17-19h, ÚT: 18-20h, PÁ 16.30-18.30h

SPORTOVKY PRO PŘEDŠKOLÁKY

ATLETICKÁ PŘÍPRAVKA

VŠESPORT PRO ŠKOLÁKY

POHYBOVKY PRO ŠKOLAČKY

STOLNÍ TENIS

GYMNASTIKA

CVIČENÍ PRO DOSPĚLÉ 2017/2018
začínáme 11. 9. 2017
více na www.sokolcernosice.cz

Cvičení pod vedením zkušených, odborně vyškolených trenérů

AEROBIK







cvičení pro začátečnice i pokročilé
kondiční cvičení s posilováním, jednoduché sestavy
cvičíme s náčiním (overbally, gymbally, činky, stepy)
závěr hodiny vždy patří strečinku
ST 19.00 – 20.00h







cvičení pro každého ve středně rychlém tempu
cvičení bez poskoků a sestav
posílíme střed těla (CORE training) a problémové partie
cvičíme s pomůckami (overbally, posilovací gumy, malé činky)
NE: 19-20h






cvičení pro začátečnice i pokročilé
posilovací cvičení zaměřené na tvarování postavy
cvičíme s pomůckami (posilovací gumy, overbally, malé činky, stepy)
ČT: 19-20.30h

BUĎ FIT PRO ŽENY

BODYSTYLING

STOLNÍ TENIS MUŽI

 ÚT: 19.30-22.30h, PÁ: 19.30-22h
 ST: 20-21.30h

STREATBALL MUŽI, ŽENY
KRUHOVÝ TRÉNINK MUŽI

 cvičení pro zlepšení kondice a koordinace
 TRX, činky, overbally, therabandy (příp. posilovací gumy), flowin apod.
 závěr patří strečinku
 ČT: 20.30-22h





CVIČENÍ PRO SENIORKY: Buďme aktivní do vysokého věku

kondiční a posilovací cvičení v pomalém tempu aniž bychom zatěžovali klouby
zapracujeme na správném držení těla a koordinaci
protáhneme svaly, které mají tendenci se zkracovat
PO: 9-10.30h, ST: 9-11h
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Sedmnáctiletá kajakářka Sofie Kinclová získala titul mistryně světa
nou dam nějaký salát s masem nebo rybu podle
chuti. Poté jdu do pokoje a udělám si pár kompenzačních cviků a jdu spát.

2x FOTO: archiv Sofie Kinclové

XX Co přátelé, společenský život, … Jak
trávíte svůj volný čas, pokud Vám nějaký
zbývá?
Volného času moc nemám, protože i když netrénuji, musím se učit nebo shánět nějaké regenerace. Ale občas si ráda zajdu s kamarádkou
třeba do kina nebo na kafe. Máme spolu takovou tradici, že každý rok na Štědrý den jdeme
brzo ráno na trénink a potom až do odpoledne
do ZOO.

-- Sofie na „zlatém“ stupni vítězů.--

Na konci července (27. - 30. 7. 2017) proběhlo
v Rumunském Bascově Mistrovství světa juniorů
a závodníků do 23 let v rychlostní kanoistice.
Sofie Kinclová vyhrála závod na 1000 m kajak
juniorky, a tím se stala první ženskou vítězkou
v individuální disciplíně v historii československé
kanoistiky. Je ze čtvrté generace v rodině s kanoistickou tradicí, kterou založil její pradědeček
Bóža Karlík, stříbrný z olympiády v Berlíně 1936
a prababička Helena - první mistryně republiky
na kajaku. Její kariéru zdobí i další mezinárodní
úspěchy. Žije ve Vonoklasech, základní školu
navštěvovala v Černošicích, nyní studuje pražské gymnázium Nad Štolou a na sportovní úspěchy se připravuje s týmem SK Zbraslav.
XX Vzpomenete si, v kolika letech Vás kdo
poprvé posadil do lodě (kanoe, kajak,…) ?
Na to si vzpomínám dobře, bylo mi 5 let. S dědou a babičkou jsme jezdili pádlovat na vodu
v Černošicích, protože bydlí hned kousek vedle,
tak děda vždy odnesl loď na vodu, posadil mě
do kajaku a babička nás fotila.
XX Můžete, prosím, v kostce shrnout, jaká
byla Vaše cesta od první projížďky na vodě
až po mistrovský titul?
Stojí za tím hodně práce. Jsem hodně ovlivněná rodinou a všemožnými sporty. Jsem z velice
sportovní rodiny s dlouhou kajakářskou a celkově sportovní tradicí. Od 4 do 12 let jsem závodně plavala v Berouně a jednou týdně jsem od
8 let jezdila na kajaku. Odmala jsem ale jezdila
na každé závody, a to mi doteď hodně pomáhá zvládat závodní „strašně“. Když jsem zrovna
netrénovala, tak jsme s rodiči byli na nějakém
výletě na kole, sjížděli divokou vodu nebo chodili
na procházky a jezdili na bruslích.
Moje sestra dělala také rychlostní kanoistiku
a byla pro mě velký vzor. Když jsem mohla, jezdili jsme se s rodiči koukat na její závody a vždy
jsem chtěla být jako ona. Byla stále někde v cizině na soustředěních nebo na závodech a to se
mi hrozně líbilo.
Od 13 let jsem se začala věnovat pouze
rychlostní kanoistice a všechny ostatní aktivity
ustoupily stranou. Každým rokem jsem začala
trénovat víc a víc, ale až letos jsem začala trénovat několikrát týdně i před školou. Trénování
dávám hodně, ale výsledky nejsou všechno. To
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je zatím jen odměna. Doufám, že se budu pořád
zlepšovat!
XX Co všechno obnáší dostat se a udržet se
na takové úrovni? Jak probíhá kanoistická
sezóna?
Musím poměrně hodně trénovat, ale ne zas
moc, abych se nepřetáhla a abych se měla kam
zlepšovat, až budu starší. Rok mám tréninkově
rozdělený na tři části.
První je zima. V zimě je důležitý objem, síla
a vytrvalost. Chodíme hodně běhat, pádlujeme na kajakařských trenažerech a pořádně
posilujeme. Do loděnice chodím pětkrát týdně
a z toho tak třikrát týdně i ráno. Když napadne
sníh, jezdíme na soustředění na běžky. A také
během celé zimy chodíme dvarkát týdně plavat
do Podolí. Letos jsem zimní přípravu absolvovala
už mimo můj bývalý oddíl. Trénovala jsem s veslaři a jezdila na jejich trenažerové závody.
Ve druhé fázi je důležitá jarní příprava a v té
se zaměřuji hlavně na rozjíždění a najíždění kilometrů na vodě.
A poslední fáze je letní. Jezdíme už krátké
a intenzivní tréninky a pilujeme techniku. Jezdíme na hodně soustředění a začínají nám závody.
Během všech tři cyklů také chodím do kryokomory, do sauny a na další možnou regeneraci.
Chodím k výživovému poradci a dávám na sebe
velký pozor, protože nemůžu být nemocná.
XX Co je podle Vás na kanoistice nejtěžší?
Řekla bych, že nejtěžší je zůstat sám sebou
a nepodlehnout většinovému proudu. Každý má
své cíle a svoji cestu, kterou musí jít. To, že někomu něco vyhovuje, neznamená, že druhému
to stejné bude připadat dobré taky.
XX Jak vypadá Váš běžný den?
Můj běžný den vypadá tak, že kolem šesté horiny ráno vstanu, dam si nějakou lehkou snídani
s ovocem a zabalím si oblečení na trénink a předem uvařené jídlo na celý den. Pak jedu na trénink, který mi začíná v 7 hodin, po tréninku se
osprchuji a dám si už větší snídani nebo svačinu.
Poté jedu autobusem do školy. Po škole zase
jedu do loděnice na Zbraslav, pustím si písničky,
dám si oběd, a buď se na chvíli prospím, učím
se nebo si jen čtu. Tak za dvě hodiny mám další
trénink. Po tréninku se protáhnu a jedu domů.
Tam dorazím většinou kolem půl osmé večer.
Osprchuji se a dám si večeři. K večeři si větši-

XX Jste soutěživý typ, nebo berete závody
jen jako vedlejší produkt tohohle sortu?
Jsem hodně soutěživá. Mám starší sestru, sestřenici a mladšího bráchu, takže se soutěží
o všechno. O místo u stolu, kdo seběhne dřív
schody na zahradu, furt něco. Hrozně ráda vyhrávám a závodím, ale i stejně ráda trénuju, protože co nenatrénuju, nemůžu v závodě prodat.
Tím, že hodně trénujeme a nikdy se neděje nic
moc zajímavého, tak o to víc mám rada, když se
odjede někam na závody, kde to neznám a mužů
čerpat závodní atmosféru.
XX Jak zvládáte stresy kolem závodů, a jak
se vyrovnáváte s případnými prohrami?
Myslím si, že základem mého úspěchu je právě
to, jak mám nastavenou hlavu. Nejsem ve stresu nikdy... teda aspoň v závodním :). Jedu na
start s čistou hlavou a nepanikařím, když jsem
pozadu nebo naopak podezřele vepředu. Jedu
si svůj závod a ostatní jsou mi v tu chvíli jedno.
Ráda vyhrávám a nasazuji si vysoké cíle, ale
i když se vše nepodaří podle představ, tak mě
to neskolí. Naopak neúspěch mě posune dál.
Poučím se z chyb a v tréninku si na ně o to víc
dávám pozor.
XX Máte nějakou metu, které byste ještě
chtěla dosáhnout?
Můj cíl od doby, co jsem začala s kanoistikou na
trochu vyšší úrovni, bylo vyhrát olympiádu. Od
mala si mi hrozně líbilo to, že praděda Bóža Karlík dokázal vybojovat stříbrnou medaili na Olympijských hrách v Berlíně v r. 1936, a to jsem
vždycky chtěla dokázat i já. Jak jsem starší, tak
met už mám víc a některé už jsou napoprvé splněné, ale nejbližší velký cíl je za 2 roky nominace na Olympiádu do Tokia. A poté ať jsem aspoň
tak dobrá jako praděda!
Adéla Červenková

-- Sofie Kinclová pochází z rodiny, kde jsou
vodní sporty tradicí. --
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Sousedská lodní samoobsluha v Chvojkově plovárně
FOTO: Vladimír Dousek

-- Samoobslužná půjčovna loděk zahájila provoz 18. srpna. --

Sousedská lodní samoobsluha ve Chvojkově plovárně stojí a je v provozu od 18. srpna. Kolem ní
přirozeně vznikl prostor, kde je možné odpočívat,
opalovat se a také lehce vstupovat do řeky po novém molu pro plavce.
Je třeba poznamenat, že v letošní sezóně jde
o provoz zkušební, který poslouží k doladění a ideálnímu způsobu fungování lodní samoobsluhy.
Sousedská lodní samoobsluha funguje především pro komunitu těch, kteří se do projektu zapojili,
a pro obyvatele Černošic (Horních, Dolních, Mokropes a Vráže). Jedná se o komunitní dobrovolný
projekt. Provozování je společná záležitost všech
zúčastněných; stav lodí, půjčovny, břehu a části
bývalé „Chvojkárny“ odpovídá možnostem, které
komunita společně dokáže zajistit. Nadále vítáme
sekáče trávy, laminovače lodí, natěrače...
Klíče od úschovny, která nyní pojímá tři kánoe
(čtvrtá – těžší a plastová – kánoe je uložena pod

vrbou), pádla a vesty pro děti se vyzvedávají v kavárně Bárka.
Loďku si můžete rezervovat telefonicky na čísle
773 508 882 a půjčit od úterý do neděle, a to na
4 hodiny buď od 10 do 14 hodin, nebo od 15 do
19 hodin. Poplatek, přesněji příspěvek na provoz
a údržbu loděk a půjčovny jako takové, je 200 korun pro obyvatele Černošic a 350 korun pro ostatní. Ti, kteří projekt finančně podpořili, a ti, kteří se
na vzniku bezplatně podíleli, mají v prvním roce
půjčování zdarma. Při vyzvednutí klíčů od úschovny, pádel, případně vesty, je mimo to nutné složit
vratný depozit a podepsat souhlas s užíváním loďky
na vlastní odpovědnost.
Co ještě chystáme
V sobotu 9. 9. od 11 hodin chystáme na „Chvojkárně“ sousedské setkání s pamětníky Chvojkovy
plovárny, především s paní Ludmilou Szombatiovou

Chvojkovou, a také koupání, plavání, projížďky. Přijede autobus Cidrerie Kliment, snad i překvapení
se slaným občerstvením. Piknikové koše a deky
s sebou.
Zveme i na letošní Den architektury v sobotu 30.
9., který je letos věnován vodě, v případě Černošic
tedy lázním a plovárnám. Chystáme komentovanou
procházku s paní Chvojkovou a Petrem Králíkem
a projížďky na loďkách podél bývalých říčních lázní. Sraz bude v 11 hodin u černošické lávky, která
najednou patří Praze.
Všem, kteří se na projektu nějakým způsobem podíleli, děkujeme. Jejich jména zveřejníme v příštím čísle IL.
Maria Cavina
Z provozních pravidel
Sousedské lodní samoobsluhy:
• Za účastníky mladší 15 let odpovídá dospělá osoba
starší 18 let, která plně přebírá zodpovědnost za dodržování všech pravidel.
• Děti do 6 let musí mít na sobě zapnutou plovací
vestu.
• Minimálně 2 dospělé osoby manipulují s kanoí (vytažení, přesun, položení na Berounku).
• Maximálně 2 dospělé osoby mohou na kanoi plout.
• Při nastupování a vysedání z kanoe dbejte na
stabilitu.
• Pokud se ocitnete v blízkosti projíždějící lodě, vždy
se držte na kraji Berounky.
• Buďte ohleduplní a respektujte další bytosti na Berounce, včetně rybářů a rybářek. Vyhýbejte se rybářským vlascům.
• Nevyhazujte odpadky do Berounky.
Provozní pravidla v úplném znění jsou k prostudování na vratech úschovny a při předávání klíčů, pádel
a vest.

Na pramici s napečenými koláči
Postavení a otevření půjčovny loděk je
důležitým krokem k oživení
plovárenského provozu v našem městě
Tuto krátkou vzpomínku píšu u příležitosti zahájení
provozu černošické Sousedské lodní samoobsluhy, která vznikla na místě volejbalového a nohejbalového hřiště bývalé „Chvojkárny“. A je třeba říct, že
se neotevřela pouze půjčovna – díky ní se zpřístupnil i pořádný kus břehu, kde lze odpočívat, piknikovat, koupat se, opalovat atd. Po dvaadvaceti letech,
v pátek 18. srpna 2017, mé milované místo, kde
jsem vyrůstala, znovu jako zázrakem ožilo.
Můj dědeček Bohumil Chvojka postavil plovárnu
(Chvojkovy lázně) v roce 1930. Bylo to na pronajatém pozemku od statkářů Zdeborských, později
– po zestátnění v roce 1948 – od MNV Černošice
(Říční lázně I.) a Komunální služby Radotín (Sluneční lázně). Stála tu půjčovna lodí a stanů, sedělo se
před restaurací, půjčovala se lehátka, dědeček stavěl lodě a pomocí dlouhého bidla učil plavat. Měli
jsme – zní mi to dnes neuvěřitelně – 132 kabin. Na
plovárnu jsme jezdili z domu přímo po proudu řeky
na pramici, naloženi jídlem a napečenými koláči
pro návštěvníky. Vyrůstala jsem na plovárně s bratry Zdeňkem a Jiřím, se vším jsme pomáhali a přirozeně se také starali o chod plovárny, o příjemné
prostředí pro hosty.
Jezdila k nám, troufám si říct, elita národa. Herci
Jiřina Bohdalová, Jan Tříska, Miloš Kopecký, Stella
Zázvorková. Za plovárnou měl chatu herec Jiří Dohnal, za ním zápasník Enders. Na konci plovárny

FOTO: archiv L. Chvojkové

-- Povodně na „Chvojkárně“ – zakladatel pan Bohumil Chvojka s manželkou Vilemínou. --

měl kabinu Josef Maršík ze skupiny Setleři (legendární trampská vokální skupina Settlers Club). Na
plovárnu často chodila Věra Čáslavská, běžkyně na
lyžích Olga Krasilová, budoucí olympijská vítězka,
skokanka do vody Milena Duchková s rodiči, a jiné
známé osobnosti nejenom ze světa umění a sportu. Mohla bych jmenovat mnoho dalších zajímavých
lidí, kteří měli pronajaté kabinky a trávili u nás léto.
Vedle naší plovárny byla Sokolská plovárna,
plavecký oddíl. Plavecký oddíl byl – pod vedením
pana Müllera a bratří Paříků – velice úspěšný. Na
Berounce byl vyhrazený bazén na pontonech, kde
se trénovalo. Plaval se též závod „Kazínský kilometr“ – od Kazínské skály k naší plovárně.

V roce 1991 jsme naši plovárnu restituovali.
Provozovatelem byl tehdy Obvodní podnik služeb
Praha 5, poté Městská část Praha – Lipence, která
plovárnu (tehdy už areál koupaliště) dala do nájmu
správci. V roce 1994 přišly restituce a o pozemek
požádaly vzdálené dědičky Zdeborských, které
s dalším provozováním koupaliště nesouhlasily. Od
1. 7. 1995 byla „Chvojkárna“ pro veřejnost uzavřena. V listopadu 1999 jsme museli kabiny odstranit,
dřevo jsme rozdali lidem. To byl definitivní konec
plovárny.
Ať to po letech u Berounky zase radostně žije –
to přeji všem, jimž nejsou lhostejné tradice, kteří se
je snaží zachovat a zajímavě posunout dál.
Ludmila Szombatiová Chvojková
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FOTO: Václav Polívka
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Houslové kurzy v ZUŠ
K zahajovacímu koncertu jsem přizval houslistku Annu Poulovou a ve spolupráci s klavíristkou
Danielou Foltýnovou jsme provedli díla Bacha,
Foltýna, Meierové, Prokofjeva a Leclaira.
Pro letní houslové kurzy se podařilo letos
získat prof. Pražské konzervatoře Jaroslava Foltýna. Úspěchy jeho žáků v mezinárodních soutěžích - desítky vítězství i v praktickém hudebním životě - koncertní mistři orchestrů, vedoucí
komorních souborům i sólisté, jsou výsledkem
zdravé a účinné nástrojové technologie, která
čerpá jak z díla Otakara Ševčíka a dalších velkých učitelů houslí, tak z poznatků funkcí těla,
od nohou přes ruce až k té nejdůležitější - mozku, jenž je zdrojem hudebních představ, řídí
potřebné pohyby k jejich realizaci a sluchem
kontroluje výsledky.
Stejně důležitá pro žáky je však jeho srozumitelnost a vášeň, s jakou k učení přistupuje.
Věnoval se mně, mým žačkám - třem nadějným
černošickým houslistkám - Anně Poulové, která

studuje na Pražské konzervatoři, učí na černošické ZUŠ, vede se mnou lidový soubor Pramínek a Černošickou komorní filharmonii, Elišce
Cejnarové, která usiluje o dobré ovládnutí houslí
podle vzoru Anny, Adélce Weekes, pro kterou
jsou housle v osmi letech zatím spíš zajímavou
hračkou a dvěma amatérským houslistkám - Luise Honsové a Janě Adamové. U všech usiloval
o dosažení pochopení principů tvoření tónu
a jeho realizaci přirozenými a pohodlnými pohyby. Na závěrečném koncertě se k houslistům
připojila flétnistka Pavla Pelčíková a violoncellista
Jan Poul, členové ČKF, kteří se kurzů zúčastnili
jako komorní hráči. V podání účastníků zazněla
díla Martinů, Prokofjeva a Beethovena.

-- Anna Poulová pozorně sleduje ukázku
výhodnějšího prstokladu --

jménem Žvýkačka, druhý pak byl slavný Montiho
Čardáš.
Všem Foltýnovým patří velký dík účastníků.
Nejen že odvedli špičkovou práci, ale věnovali
své honoráře kurzům s tím, že budu vědět, jak
je použít. Použil jsem je pro profesionální členy ČKF na provedení Vivaldiho oratoria Judita
v černošickém kostele. Je jen škoda, že z celého houslového oddělení černošické ZUŠ
využili tuto ojedinělou příležitost pracovat s učitelem světového formátu pouze mí žáci. Věřím,
že u těch příštích, které poctí svou účastí prof.
Florian Meierott z černošického partnerského
města Gebrunn, to už bude lepší.

Houslový recitál Michala Foltýna
Součástí kurzů byl i houslový recitál Michala
Foltýna, který ve spolupráci s klavíristkou Danielou Foltýnovou brilantně provedl díla Smetany,
Martinů, Ysa´e, Paganiniho, Kreislera a Ravella. Nadšené publikum si vyžádalo dva přídavky,
ve kterých mladý virtuos prokázal i svůj smysl
pro humor - první byla skladba Zbyňka Matějů

Václav Polívka

Kapela Pramínek
má novou lektorku

FOTO: Václav Polívka

-- Postoj, dech, záda, ramena, prsty, představa… --

Soustředění kapely Pramínek proběhlo pod
vedením Anny Poulové natolik kvalitně, že mi
na práci zbyly jen drobné detaily zvuku a souhry. Navíc díky mladé všenorské klarinetistce
Anastázii Riškové získalo i nečekané rozměry
mistrovských kurzů.
S Adamem Cejnarem pracovala na zvuku
tak důkladně a precizně, že z něj během dvou
dnů udělala úplně jiného hráče. Sama pak
kromě sobotního vystoupení Pramínku na Mariánské pouti v neděli výtečně zahrála sólo ve
Vivaldiho Juditě s Černošickou komorní filharmonií. Umět v 15 letech dobře ovládat hudební nástroj je celkem běžné, ale umět v tomto
věku špičkově učit, to se často nevidí. Má můj
obdiv a dík za celou kapelu.
Václav Polívka

Chorus Angelus zkoušel v Jizerských horách
Letní soustředění měl Dětský pěvecký sbor Chorus
Angelus původně strávit v Janově nad Nisou. Kvůli nečekanému technickému problému ale musel sbor dva
dny před odjezdem místo pobytu změnit. Díky doporučení a shodou šťastných náhod se během jediného
dne podařilo zajistit příjemné ubytování s výbornou kuchyní v josefodolském Karlově. Na procházky do okolí
i na celodenní výlet k vodopádům Jedlová s námi vyrazily obě sbormistryně, Ludmila Plzáková z černošického chorálku, i umělecká vedoucí Jana Egemová.
Během pobytu se všechny děti pilně připravovaly
na zářijové vystoupení na rodinném festivalu HRAVĚ
A ZDRAVĚ v Řevnicích. Zájemci o naše sborové dění
se mohli zastavit také u našeho stánku.
I nadále přijímáme nové členy. Bližší informace
a čas zkoušek bude upřesněn na www.chorusangelus.cz. Začínáme v týdnu od 10. září.
Za Chorus Angelus
Simona Kysilková Šnajperková
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FOTO: archiv sboru

-- Kromě zkoušek chodily děti i na procházky a výlety. --
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Naše svatby - výstava o Mariánské pouti
Děkujeme všem, kteří se vydali na společnou
cestu životem a zejména těm, kteří našli kuráž
a svolili vystavit fotografie z jejich svatby.
Nakonec se podařilo shromáždit dokumenty,
které zahrnují epochu více než sto let. Měnila se
móda, automobily, politické zřízení, ale ženich
a nevěsta zůstali. Padly i letité bariéry - Černošice-Mokropsy-Vráž, protože láska nezná hranic.

Podle hojných návštěv lze usoudit, že se záměr
zdařil.
Máme radost, že se naši sousedé zajímají
o historii a život našich předků.
Z materiálů vznikne CD, které dostanou
zdarma všichni, kteří nám zapůjčili fotografie,
a později bude toto CD k dispozici i pro širokou
veřejnost.

FOTO: Ivan Látal

Výstavu připravili členové Černošické společnost letopisecké - Vladimír Dousek, Renata
Horešovská, Ivan Látal, Věra Lešetická, Zdeňka
Knězů, Simona Kysilková Šnajperková, Petr Kubín, Jana Paďouková.
Za ČeSpoLet Ivan Látal

-- Výstava Naše svatby měla úspěch. --

Kam za kulturou, zábavou a vzděláním - v Černošicích

září
1. 9.
2. 9.

6. 9.
8. 9.
9. 9.
15. 9.
16. 9.
20. 9.
20. 9.
22. 9.
22. – 24. 9.
23. 9.
24. 9.
29. 9.
30. 9.
30. 9.

říjen

1. 10.
5. 10.
8. 10.
8. 10.
13. 10.
15. 10.
21. 10.
26. 10.
27. 10.

září

2. 9.
8., 9. a 10. 9.
9. 9.
16. 9.
23. 9.
26. 9.
30. 9.

Letní kino - Tonoucí se stébla chytá (hraje Louis de Funes)
Hudební sobota na grilu - All By myself - Petr Váňa junior; zahradní party
- Volume 11
Zasedání zastupitelstva
BUKIfest - Jitka Vrbová, Jiří Veisser a New Rangers, Classic Rock´n´Roll
Band a Pepa Pilař
Sousedské setkání s pamětníky Chvojkovy plovárny, především s paní
Ludmilou Szombatiovou Chvojkovou
Jadaband - koncert
Černošický běh
Pojďte s námi na Sulavu – vycházka pro seniory
Veteráni studené války - Tour 2017 „Vraťte nám nepřítele“ (předpremiéra)
- koncert
Poletíme + Klika - koncert
Výstava Všesokolské slety
Ivan Hlas Trio
Den se Sokolem – volejbal, stolní tenis a další aktivity
Tropical bar open - Cocktail night
Den architektury - komentovaná procházka s paní Chvojkovou a Petrem
Králíkem a projížďky na loďkách podél bývalých říčních lázní
Hudební sobota na grilu - tentokrát filmová - Hříšný tanec; zahradní party
- volume 12

20.00, Club Kino
19.00, Club Kino

Pohádka z budíku – Theátr Pavla Šmída
Standa Dudek aneb Hvězda padá z Mostu – divadlo
Pohádkový les
Aga Derlak Trio - koncert
Martina Trchová & Trio - koncert
Pohádka O Terezce a Matějovi
Bluesový festival
Marianne Solivan & W. Fischbacher Trio (USA/CZ) - koncert
Wróblewski Quartet

16.00, Club Kino
19.00, Club Kino
13.00, start na hřišti u Husovy ul.
20.00, Club Kino
20.00, Club Kino
16.00, Club Kino
Club Kino
20.00, Club Kino
Club Kino

Vinařské slavnosti
Prodivadlo Zlatý Cigáni II – letní hudební revue s muzikou, koňmi a slepičí
polévkou v ceně
Rozmarné léto – inscenace přímo stvořená k vodě (v případě nepříznivého
počasí se hraje v KS Koruna)
Radotínské Burčákobraní – ochutnávka burčáku, ale i hudební doprovodný program, např. Václav Neckář (17.00), Žlutý pes (21.00) či Pohádkový
stan pro děti (15.00)
Michal k snídani – dětské představení Michala Nesvadby (Michal z Kouzelné školky)
Jan Burian – koncert
6. Mníšecké slavnosti piva – přehlídka malých pivovarů, soutěže pro
dospělé i děti

11.00-11.30, zámek Dobřichovice
20.30, nádvoří zámku Dobřichovice

v okolí

Facebook / Kultura v Černošicích

19.00, Club Kino
19.00, Club Kino
11.00, u bývalé „Chvojkárny“, tj. dnešní Sousedské
lodní samoobsluhy
20.00, Club Kino
start u hřiště v Husově ul.
14.00, sraz u Sokolovny
20.30, Club Kino
20.00, Club Kino
Sokolovna
20.00, Club Kino
Areál Sokola
18.00, Club Kino
11.00, sraz u černošické lávky
19.00, Club Kino

19.00, areál Biotopu Radotín
od 14.00, nám. Sv. Petra a Pavla, Radotín
15.00, Lesní divadlo Řevnice
19.30, zámek Dobřichovice
11.00 – 24.00, Mníšek pod Brdy
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z města a okolí
FOTO: archiv kapely

Pohádka z budíku
Kdy: neděle 1. října od 16.00
Kde: Club Kino
Pohádka z budíku vypráví o dvou bratrech
– Pospícháčkovi a Loudáčkovi, kteří se
vydali na dobrodružnou cestu za Časem,
aby se ho zeptali, jak to s ním vlastně je.
Také vám někdy čas letí? Nebo se naopak
vleče? Je lepší v životě pospíchat nebo
se loudat? V pohádce nás učitel Zeitmann
bude vyučovat, jak zacházet s časem, aby
nás dobře vedl životem.
Jedná se o komunikativní představení
s písničkami a milým humorem, je určeno
pro děti i dospělé. Scénář, hudba, hraje:
Pavel Šmíd, režie: Stanislava Kočvarová,
loutky: Jan Růžička, Simonetta Šmídová.
Účinkuje Theátr Pavla Šmída. Vstupné 80
Kč. Srdečně zve město Černošice.
Pavel Blaženín
FOTO: archiv divadla

-- Muzika Jadabandu je směsicí funku, jazzu, latiny i rocku. --

Jadaband vystoupí v Club Kině
Kdy: pátek 15. září od 20.00
Kde: Club Kino
Jadaband, to je parta muzikantů, kteří si prošli
mnoha žánry a jednotlivě zkusili ledacos, od
studiového nahrávání muziky k duetu Gotta
a Koláře, CD s moderní country, přes jazzové
a fusion projekty, po nejrůznější rockové záležitosti. Po dlouhém čase hledání se i ustálila
současná sestava: Zdenek Koláčný – zpěv,
Prouda Láznička – bicí, Zbyněk Mrkvička –
bass, Pavel Doležal nebo Ondřej Pohl – kytary, Ja(r)da Vorlíček – piano, varhany. Většina
muzikantů je ze Žďáru nad Sázavou, přičemž
i zbylí členové jsou tuzemci.
Kapela se snaží potěšit posluchače a sebe

muzikou, která je směsicí funku, jazzu, latiny
i rocku. Orchestr zasmušilých tváří (jak se
členové Jadabandu sami označují) v poslední době svým saxofonem a blonďatou hřívou
rozjasňuje jeden z nejobsazovanějších saxofonistů u nás Boryš Secký, kterého zasvěceným není třeba představovat. Kapela se
v současnosti věnuje především živému hraní, ale aby nezůstalo u obehrávání standardů,
čas od času se objeví vlastní nápad a až bude
materiálu dostatek, určitě bude zaznamenán
a zpracován v nahrávacím studiu.
Vstupné 120 Kč. Srdečně zve město
Černošice.
Pavel Blaženín

-- Jak je to vlastně s Časem? To zkusí
zjistit bratři Pospícháček a Loudáček. --

Aga Derlak Trio - polský jazzový debut roku
Kdy: neděle 8. října v 20.00
Kde: Club Kino
Srdečně Vás zveme v neděli 8. října od 20 hodin
do Club Kina na Aga Derlak Trio, které hraje ve
složení Agnieszka (Aga) Derlak – piano, Tymon
Trabczyňski – kontrabas, Szymon Madej – bicí.
I přes svůj nízký věk má Aga Derlak všechny
předpoklady stát se světovou hvězdou.
Na absolutním vrcholu, na špičce současného jazzu se pohybuje mnoho žen, ale jen málo
klavíristek a jen velmi málo tak talentovaných
klavíristů jako je Agnieszska. Derlak neustále
zpřesňuje svou vlastní hudební identitu a činí
tak s velkou zralosti a sebevědomím. Ona je tou
chybějící spojnicí mezi tradicí a nejnovějšími jazzovými trendy a směry, a to nejen v Polsku.
V roce 2016 Polská společnost hudebního
průmyslu (Polish Society of the Phonographic
Industry) udělila Agnieszčinu triu "Fryderyka" nejdůležitější a nejprestižnější ocenění v Polsku
– v kategorii "nejlepší jazzový debut roku" („Polský Anděl“ se jmenuje podle Fr. Chopina). Hlav-
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ními inspiračními zdroji pianistky a samotného
tria jsou Gerald Clayton a Brad Mehldau.
Více: www.agaderlaktrio.com. KaždopádFOTO: archiv tria

ně se přijďte o kvalitách tohoto tria přesvědčit
osobně. Vstupné 150 Kč, důchodci 120 Kč.
Pavel Blaženín

-- Aga Derlak (uprostřed) má všechny předpoklady stát se světovou hvězdou. --

z města a okolí
8. 9. v 19.00
BUKIfest
Jitka Vrbová, Jiří Veisser a New Rangers, Classic Rock´n´Roll Band a Pepa Pilař

Program
září 2017
1. 9. v 20.00
Letní kino - Tonoucí se stébla
chytá
Bláznivý příběh, odehrávající se v prostředí
loděnic a v atmosféře soutěžení o prvenství,
které přinese slávu, prestiž i peníze. Louis
de Funes se tu objevuje v postavě mocného
a vznětlivého podnikatele Fourchauma, který
neuváženě propustí návrháře Andréa. Brzy
však svého činu lituje. Po neuvěřitelných
dobrodružstvích se loďaři podaří získat zpět
cenného spolupracovníka, ale od té chvíle se
musí o vedení loděnic dělit s celým rodinným
klanem Castagnierů. Vstup zdarma.

2. 9. v 19.00
Hudební sobota na grilu - All By
myself - Petr Váňa junior
Zahradní party v Club Kině Volume 11
Grilované speciality až do půlnoci - žebra,
steaky, hermelín, domácí klobásky, grilovaná
zelenina a výborné dipy.
Hudební specialita - All By Myself - Petr Váňa
junior. Akustický koncert kapely All By Myself, hrající převzaté písně interpretů jako:
The Killers, Green Day, U2, Tom Petty, Glen
Hansard, MUSE, Snow Patrol, Rolling Stones
a mnoho dalších.
A vše se odehrává na zahrádce Clubu – nebude-li přát počasí, jdeme dovnitř.
Vstup zdarma.

15. 9. v 20.00
Jadaband - koncert
Přijměte pozvání do černošického Club Kina
na vystoupení kapely Jadaband. Jedná se
o partu muzikantů, kteří si prošli mnoha žánry a jednotlivě zkusili ledacos, od studiového
nahrávání muziky k duetu Gotta a Koláře, CD
s moderní country, přes jazzové a fusion projekty, po nejrůznější rockové záležitosti. Po
dlouhém čase hledání se i ustálila současná
sestava: Zdenek Koláčný – zpěv, Prouda Láznička – bicí, Zbyněk Mrkvička – bass, Pavel
Doležal nebo Ondřej Pohl – kytary, Ja(r)da
Vorlíček – piano, varhany.
Vstup 120 Kč.

20. 9. v 20.30
Veteráni studené války - Tour
2017 „Vraťte nám nepřítele“
(předpremiéra) - koncert
Tak jako bájný Fénix povstal z popela, tak
i další projekt lídra kapely Vítkovo kvarteto Jiřího Růžka, probudil k životu ojedinělý projekt
Veteráni studené války (Petřina, Juračka, Fanánek, Růžek). Hudební skvosty Oty Petřiny
s texty Lou Fanánka sestavila tato parta do
série smrtících HITŮ a rozhodla se je přednést
na podzimním tour. Jen díky laskavým srdcím
a vztahu k Černošicím všech zúčastněných
hudebníků to můžete zažít i v Club Kině. A to
ještě v předpremiéře.
Vstup 150 Kč.

23. 9. v 20.00
Ivan Hlas Trio

váčky, jejich radost z přímo předané muziky je
pověstná. I kořeny ovlivňující hudbu Tria jdou
od hospodského blues, městských balad,
rokenrol, až po melodické názvuky různých
etnik. Je to hudba v dobrém slova smyslu
lidová.
Za dobu svého působení Ivan Hlas Trio odehrálo spoustu představení, od klubů, tančíren
až po divadelní sály a různé prestižní společenské akce. Největší ctižádostí hudebníků
je, aby se lidé bavili, což se, při vší skromnosti
zatím vždy bohatě podařilo. Vždyť také krédo
kapely zní: S radostí, nasazením a živě!
Účinkují: Ivan Hlas, Olin Nejezchleba, Norbi
Kovács
Vstup 200 Kč; v předprodeji v Club Kinu vstupenky za 170 Kč.

29. 9. v 18.00
Tropical bar open - Cocktail
night
Přijďte na míchané nápoje, alko i nealko, speciality na grilu, akční drinky a akční obsluhu.
Music and lights. Ohlédnutí za prázdninami…
Vstup zdarma.

30. 9. v 19.00
Hudební sobota na grilu tentokrát filmová - Hříšný tanec
Zahradní párty v Club Kině - volume 12
Grilované speciality až do půlnoci - žebra,
steaky, hermelín, domácí klobásky, grilovaná
zelenina a výborné dipy.
Hudební specialita - film Hříšný tanec.
A vše se odehrává na zahrádce Club Kině nebude-li přát počasí, jdeme dovnitř.
Vstup zdarma.
L. Barchánková
Zpracováno z podkladů od interpetů.

Komorní sestava fungující už nějaký čas kolem
písničkáře Ivana Hlase. V nádherných aranžmá, zdobených virtuózní hrou na akustické
nástroje nejlépe vyniknou Hlasovy písně, založené na vyváženosti hudby a poezii textů.
Hudebníci nejsou na naší scéně žádnými no-

Připravujeme na říjen
Martina Trchová & Trio

O Terezce a Matějovi

Kdy: 13. 10. od 20.00
Kde: Club Kino
Martina Trchová se na českých pódiích pohybuje od svých sedmnácti let. V celostátních soutěžích získala několik ocenění za svou autorskou
tvorbu a v roce 2005 jí vydavatelství Indies Records vydalo debutové album Čerstvě natřeno.
V Černošicích vystoupí ve složení Martina Trchová – zpěv, kytara, kazoo, Patrik Henel – kytary,
zpěv, Radomír Polívka – kontrabas a Petr Chlouba (Jablkoň) – bicí, akordeon. Vstupné 150 Kč.

Kdy: 15. 10. v 16.00
Kde: Club Kino
V hudební pohádce O Terezce a Matějovi můžete vidět příběh princezny Terezky, která vyžene
svého milého Matěje do světa loupit zlato, aby
byla bohatá a spokojená. Matěj sice do světa
odejde, ale nikdy nikoho neoloupí. Bude Terezka Matěje ještě vůbec chtít? Hrát a zpívat přijedou herci z pražského Karlína Jaroslav Beneš
a Marie Šlehoferová. Pohádka trvá 45 minut,
je plná písniček a určitě nenechá nikoho sedět
v klidu na sedadle.

Marianne Solivan & W.
Fischbacher Trio (USA/CZ)
Kdy: 26. 10. v 20.00
Kde: Club Kino
Marianne Solivan (USA) – zpěv, Walter Fischbacher (USA) – piano, Petr Dvorský (CZ) – kontrabas, Ulf Stricker (USA) – bicí. Spojení dvou
výrazných osobností newyorské jazzové scény!
Neomylný swing Elly Fitzerald, odvahu Betty
Carter a střídmou věcnost Carmen McCrae, to
vše najdete v hlase Marianne Solivan.
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z města a okolí

Konec Švandy aneb Hvězda padá z Mostu
Kdy: čtvrtek 5. října od 19.00
Kde: Club Kino
Jak to je s tím Strakonickým dudákem v Křoví?
Ve čtvrtek 5. října můžete v černošickém Club
Kině od 19.00 vidět reprízu nové autorské hry
DS Křoví Standa Dudek aneb Hvězda padá
z Mostu.
Autor Jiří Hladovec přiznává inspiraci Tylovou
báchorkou Strakonický dudák. Kdo ovšem jde
na Tyla, bude zklamán: Švanda: „Dorotko…“ Dorotka: „Švando, já ti věřím! Ach, ty ani nevíš, co
bych pro tebe učinila“. Tímto Tylovým závěrem
hra začíná. Začíná v herecké šatně oblastního
divadla. Herec hrající Švandu - Standa, se vydává na cestu ke štestí a slávě daleko od svých
blízkých. Ve společnosti divých mužů i žen,
manažerů, pod tlakem hypoték, svodů i medií
nevidí, že to, co hledá, vlastně už měl a může
lehce ztratit.

FOTO: archiv DS Křoví

Takže to vlastně není jen příběh Strakonického dudáka, Standy Dudka, nebo autora Jiřího
Hladovce. Je to takový pohádkový příběh z reálného života, který jsme všichni někde v okolí
viděli nebo i zažili. A když ne, tak jedině dobře!
Jak řekla jedna divačka: „Každý holt máme někde svého Jidáše a co bude dál, je na nás.“ Je
to nekorektní a místy vulgární báchorka s divými
muži a ženami, černá komedie, u které se někdy
nedá smát a občas stydne krev v žilách. Přežijete-li do konce, nejspíš odpustíte, pochopíte
a možná se i zasmějete.
Rychlé střihy ze života Standy Dudka svérázně režíruje Dana Radová a atmosféru podkresluje skvělá hudba Honzy Ponocného a jeho Cirkusu Ponorka. Vstupné 150 Kč, důchodci 100
Kč. Zve město Černošice.
Pavel Blaženín

-- Tohle pojetí Strakonického dudáka je ryze moderní. --

Michal
z Kouzelné školky
opět v Řevnicích
Kdy: sobota 23. září v 15.00
Kde: Lesní divadlo v Řevnicích
Do Lesního divadla v Řevnicích se vrací
Kouzelná školka s Michalem. Svým malým
fanouškům přiveze Michal Nesvadba své
nejoblíbenější představení Michal k snídani, zároveň společně s dětmi v romantickém prostředí lesa zamávají létu (21. 9.)
a přivítají nejbarevnější část roku PODZIM
(22. 9.) pod korunami stromů.
Přijďte si užít zábavu s Michalem i vy. Na
děti čekají soutěže, milý humor, aktivní zapojení všech malých diváků do hry a hlavně tematický a milý příběh Michala, který
rozluští záhadu posledního sousta, které
občas zbude na talíři.
Budeme se na vás těšit, speciální cenu
vstupenky nabízí velké množství předprodejních míst v Řevnicích, Dobřichovicích,
Černošicích, Všenorech a na www.kouzelnaskolka.cz vč. infa k počasí v den akce!
Helena Byrtusová
FOTO: archiv Pragokoncert Bohemia

-- z představení Michal k snídani -28

FOTO: archiv kapely

-- Oblíbena kapela Poletíme? po delší době vystoupí opět i v Černošicích! --

Poletíme? v Černošicích
Kdy: pátek 22. září od 20.00
Kde: Club Kino
Poletíme? kladou důraz na vtipné, poetické
a současně přímočaré texty. Poletíme? vystupují tento rok v rámci Divokej Bill Lobkowitz
tour. Černošický koncert je po delší době
jejich samostatným koncertem, a proto neváhejte a zavítejte v pátek 22. 9. od 20.00
do Club Kina. Poletíme? odlehčenou formou
vypráví o složitých nebo smutných věcech,
přesto však dýchají barevnou a veselou náladou a jsou plní svižné rytmiky. Na koncertě
se budete smát, tančit nebo vám přeběhne
mráz po zádech, když v písni pojmenují váš
problém. S Poletíme? se rozhodně nudit nebudete, což mohou potvrdit návštěvníci festivalů United Islands, Colours of Ostrava, Jam
Rock, Rock for People, Trutnov a dalších. Už
jen díky netradičnímu nástrojovému obsazení,
se kterým kapela dobře zvládá punk, stejně
jako jazz.

textařem a zásadní osobností kapely je výtvarník Rudolf Brančovský. Umělcův netrénovaný
hlas stále více poškozený kouřením a pitím
stojí na pódiu stejně sebejistě jako starý kapitán dávné plachetnice pevně rozhodnutý
obeplout svět. Jeho posádku pak tvoří šestice mořských vlků, kteří vědí přesně, co mají
dělat, aby plavba dopadla dobře: Jáchym
Hájek – trubka, Pavel Križovenský - saxofon,
příčná flétna, Vojta Konečný – housle, Ondřej
Hájek – piano, Vít Kraváček - basová kytara
a Michal Jež – bicí.
Žádné zvuky nástrojů, co neexistují, žádné
texty o věcech, co se nestaly, anebo nikdy
nestanou. Jemné, přesto vulgární, přízemní,
leč nad věcí, smutné, přeci veselé, sladké,
přesto hořké - to je Poletíme?
Vstupenky na koncert obdržíte za 170 Kč
v předprodeji (minimarket u černošického
nádraží) nebo za 200 Kč na místě před koncertem. Více informací najdete na www.poletime.info. Srdečně zve město Černošice.

Kdo jsou vlastně Poletíme?
Kapelníkem, hráčem na banjo, zpěvákem,

Pavel Blaženín

z města a okolí

Nové knihy v městské knihovně v Černošicích
Beletrie pro dospělé:
BACKMAN, Fredrik: Tady byla Britt-Marie –
humorný román o tom, jak se lidé ztrácejí, zamilovávají a kopou do všeho, co je kulaté;
BACKMAN, Fredrik: Co by můj syn měl vědět o světě – autor vtipně stírá všechny úzkosti
a nedostatky rodičů 21. století v půvabné knize
plné poctivých obav a nepodmíněných vyznání
lásky, které zasáhnou čtenářovo srdce;
BOLTON, Sharon J.: Má ji rád, nemá ji rád –
špionážní román;
BREINHOLST, Willy: Jak přežít prvního prevíta aneb Zkušeným otcem snadno a rychle
– útlá knížka dánského autora záměrně navazuje na známý cyklus Simona Bretta a humornou
formou podává novopečeným otcům návod, jak
se ctí obstát ve své roli;
CARR, Caleb: Psychiatr – historický román
z New Yorku;
CIBULKA, Aleš: Černobílé idoly 3. - třetí díl
Černobílých idolů je plný čtivých medailonků o hereckých hvězdách stříbrného plátna.
Zvláštní oddíl je věnován korespondenci Adiny
Mandlové a Ferdinanda Peroutky z konce 70.
let minulého století;
FRANCIS, Dick: Souboj v letu – detektivní příběh z dostihového prostředí;
HANIBAL, Jiří: Severská rapsodie: O lásce

Bedřicha Smetany – v druhé polovině padesátých let 19. století se životem znechucený
Bedřich Smetana vydává do Goteborgu, kde
naváže vztah s Fröjdou Beneckovou. Jejich vášnivá láska však stále naráží nejen na bouřlivou
tvorbu génia, ale i na přízrak Smetanovy mrtvé
ženy Kateřiny;
MAY, Peter: Hadohlavec – další příběh ze
série čínských thrillerů. Příběh je založen na
chápání a porozumění zástupců dvou odlišných
kultur – čínského komisaře Li Jena a americké
soudní lékařky Ma;
OBERMANNOVÁ, Irena: Dobré duše – česká
detektivka;
PRIMUS, Zdenek: Popis ženy neboli Lego /
Portrét muže – Aquila - český psychologický
román;
PRIMUS, Zdenek: Příběhy z Kávobaru –
povídková knížka Zdenka Primuse nás zavede
do jedné znamenité stolní společnosti a nechá
nás nahlédnout do zákulisí a životních příběhů hostů pověstné Cibulkovy Literární kavárny
v Řetězové;
PRIMUS, Zdenek: Tutus: reklama na nedokonalost – autobiograficky laděné povídky českoněmeckého kunsthistorika a prozaika Zdenka
Primuse se odehrávají v undergroundovém světě 70. let;

VONDRUŠKA, Vlastimil: Vzpoura goliardu –
český historický detektivní román.
Pro děti a mládež:
DAHL, Roald: Velké myší spiknutí – čtivá
knížka pro děti od 7 let;
KRATOCHVÍL, Miloš: Zajatci stříbrného
slunce – kniha obdržela Cenu knihovníků Klubu dětských knihoven SKIP, získala cenu Zlatá
stuha v kategorii Nejlepší beletrie pro děti, pohádkový příběh pro mladší děti;
POSPÍŠILOVÁ, Zuzana: Strašidelný dům –
leporelo pro nejmenší;
TRUJILLO, Eduardo: Co dělají náklaďáky –
leporelo;
WALLIAMS, David – Nejhorší děti na světě – nová knížka od anglického komika, herce
a spisovatele.

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 zdarma
• Hledám studenta na doučování matematiky a angličtiny pro žáka 6. třídy. Telefon 737 184 921

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

TAXI OKTÁVKA KOMBI
OBJEDNÁVKY PŘEDEM
602 207 476
PŘI JÍZDĚ TAM A ZPĚT 16 Kč/km.
Dodávka odvezu - přivezu

Klub Loďka
Dopolední křesťanská „miniškolka“ pro děti od 3 do 6 let
v prostorách nové modlitebny Církve Bratrské na Vráži

přijme ještě děti na školní rok 2017/2018
Cena: 5 dní v týdnu 4000,- Kč /měsíc,
2 dny v týdnu 2000,- Kč/měsíc

Více informací na: www.klublodka.blog.cz,
tel: 604 539 843

KERAMICKÉ A VÝTVARNÉ STUDIO
výuka děti, dospělí
keramika, GRAFIKA, malba

Mgr. Jitka Jandáková, Jihlavská ul., Černošice
www.keramika-jj.cz, jitka@mystik.cz, 732 455 551

!! ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU NA SKLÁDKU !!
Vyklízení sklepů, bytů, pozůstalostí atd.
Stěhování všeho druhu.
Vše za rozumnou cenu.
Tel.: 773 484 056

Vedení účetnictví
Daňové poradenství
Daňová evidence - Mzdy
Nejste spokojení se svou účetní či účetní firmou?
Chcete snížit - optimalizovat náklady?
Potřebujete poradit s daněmi?
Tak se obraťte právě na nás:
Dodáte pouze doklady a pak už se o nic nestaráte.
O vše se profesionálně a za velmi dobré ceny postaráme my.
Vedení podvoj. účetnictví, daňové evidence n Daňové a mzdové poradenství n Mzdy n Optimalizace nákladů – vždy najdeme řešení, jak legálně
ušetřit Vaše peníze n Uzávěrky, daňová přiznání, výkaznictví n Dobré ceny
n Účetnictví buď u nás nebo dle přání u Vás ve firmě
Tel: 739 453 440, finance@xenievesela.cz, Xenie Veselá, Bc.
Mokropeská 1778, 252 28 Černošice
www.enis-ucetnictvi.cz

29

