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Martina Trchová & Trio
Kdy: pátek 13. října od 20.00
Kde: Club Kino
Osobité autorské písně, výrazný hlas, jazzová i klasická kytara, měkký tón kontrabasu
a pestrá rytmika. Martina Trchová & Trio hraje vlastní tvorbu vycházející ze silné ženské
písničkářské generace (Z. Navarová, Radúza, …), aranže písní se pohybují na hranicích
jazzu, blues, folku, latiny a šansonu. Texty
mapují pražskou periferii, ale i hloubku lidské
duše, křehké výpovědi střídají texty chrlené
s hiphopovou kadencí. Tato kapela, hrající ve
složení Martina Trchová – zpěv, kytara, kazoo,
Patrik Henel – kytary, zpěv, Radomír Polívka
– kontrabas a Petr Chlouba (Jablkoň) – bicí,
akordeon, vydala již dvě alba: Takhle ve mně
vyjou vlci (2010, Indies MG), a za album Holobyt (2016, Indies MG) získala prestižní cenu
Anděl 2016.
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. Na své prvotině spolupracovala např. s kontrabasistou Františkem Rabou,
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-- Aranže písní se pohybují na hranicích jazzu, blues, folku, latiny a šansonu. --

akordeonistou Máriem Bihárim, kytaristou Janem Matějem Rakem, Zdeňkem Vřešťálem či
Vítem Sázavským.
Přijďte se zaposlouchat v pátek 13. 10. od

20.00 do černošického Club Kina do v pravdě originální kapely. Vstupné 150 Kč. Srdečně
zve město Černošice.
Pavel Blaženín

Marianne Solivan & W. Fischbacher Trio
aneb top vocal jazz z New Yorku
Kdy: čtvrtek 26. 10. od 20 hodin
Kde: Club Kino
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. Narodila se v newyorské čtvrti Queens.
Studovala soukromě zpěv, nastoupila na bostonskou konzervatoř se zaměřením na hudební
divadlo a poté nastoupila na věhlasnou Berklee,
kde získala dvojitý titul a vyučovala zde poté
i sama. Nakonec nastoupila na New England
Conservatory, kde získala vytoužený magisterský titul v oboru jazzu.
Vyzbrojena dvěma prestižními tituly a impozantním talentem, se Marianne Solivan přestěhovala zpět do svého rodného města, aby záhy

bodovala ve finále newyorské pěvecké soutěže
Jazzmobile Vocal Competition. Marianne zvládá
vše, od velkých jazzových pódií a zpívání s big
bandy, přes hraní v tradičních newyorských
jazzklubech, až po intimní recitály v manhattanských restauracích. Bez ohledu na místo a obsazení jsou milovníci jazzové hudby vždy uchváceni jejím zvukem a stylem.
Nenechte si ujít toto vystoupení jedinečné
Marianne Solivan (USA). Doprovodí ji vynikající
Walter Fischbacher (USA) – piano, Petr Dvorský
(CZ) – kontrabas, Ulf Stricker (USA) – bicí.
Více: www.mariannesolivanjazz.com. Vstupné
170 Kč, důchodci 150 Kč. Srdečně zve město
Černošice.
Pavel Blaženín

z radnice

O co jde na náměstí 5. května? A co a kde to vlastně je?
Po městě běží petice za záchranu
poslední volné zelené plochy ve městě…
Dovolte mi nabídnout bližší informace
z pohledu města a současně Vás pozvat
na příští zastupitelstvo (18. 10. od 19h
v Club Kinu). Budeme rádi, pokud tam
zazní různé názory, protože variant dalšího postupu je více.
Tak nejdříve, co je to náměstí 5. května?
Je to nezastavěná plocha o rozloze cca 15,5
tis. m2 (včetně komunikací), také známá pod
názvem Měchury, mezi rodinnými domy uvnitř
rezidenční části města mezi ulicemi Táborská
a Kladenská.
Co na něm je?
Plochu tzv. náměstí tvoří travnatý pozemek
o rozloze cca 11,9 tis. m2, který je ohraničený
plotem a pro veřejnost už řadu let zcela nepřístupný. Dalších 551 m2 pruh zeleně a štěrku podél Strakonické ulice. Po obvodu vedou místní
ulice (cca 3 tis. m2), které jsou nezpevněné, tj.
prašné. V jednom rohu plochy je trafostanice
(stavba i pozemek 35 m2 pod ní patří ČEZu).
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-- Nám. 5. května je velká zatravněná plocha, už řadu let oplocená a veřejnosti nepřístupná. --

(a to v některých částech ani jednosměrné). Pro
budoucí rekonstrukci ulic se bude muset plot
posunout kousek dovnitř dnešní plochy – k tomu
tedy drží klíč jeho majitel. Stejně tak je bez dohody s majitelem těžké řešit odvod dešťové vody,
která opakovaně vyplavuje nemovitosti ve spodní
části.

Komu „nám. 5. května“ patří?
Oplocený pozemek a pruh u Strakonické jsou
v soukromém vlastnictví, vlastní je místní občan,
pan R. Ševčík. Nedávno je koupil od původních
tří majitelů – stejných (až na jednoho), se kterými
již dříve dojednal odkup pozemků pod školou pro
firmu, kterou zastupuje. (Z těch pod školou pak
část investoři odprodali za dobrou cenu městu,
což se nám s původními majiteli dohodnout
nepovedlo, a díky tomu tam může město právě
v těchto dnech začít stavět venkovní sportovní
areál – atletický ovál s venkovními hřišti, malý veřejný park, hlediště a jeviště pod širým nebem.)

Proč se o Měchurách zrovna teď začalo
mluvit?
Pan Ševčík před pár měsíci oslovil vedení
města s tím, abychom projednali možné varianty budoucího využití této plochy. Protože pan
Ševčík byl a je korektním partnerem, a současný stav, kdy je pozemek oplocený a pro veřejnost nepřístupný a nevyužitelný, se nám nezdá
dlouhodobě smysluplný, výzvu k jednání jsme
nezávazně přijali. Souhlasili jsme přinejmenším
probrat možné varianty. Panu Ševčíkovi jsme ale
hned na prvním jednání zdůraznili, že sami po
žádné změně statu quo nevoláme a důležitý pro
nás bude názor veřejnosti, včetně majitelů sousedních pozemků.

Komu patří ulice kolem náměstí? Může je
město rekonstruovat?
Plocha pod současnými nezpevněnými komunikacemi patří městu. Na třech stranách plot
více méně kopíruje hranici pozemku. Problém
spočívá v tom, že uliční prostor mezi ploty je po
všech stranách tak úzký, že by zde stavební úřad
nemohl povolit stavbu zpevněné komunikace

Je už něco rozjeté, je o něčem rozhodnuto,
hrozí nevratné změny?
Ne, vůbec ne. Aktuálně projednávaná změna
územního plánu se náměstí 5. května vůbec netýká, nic nemění. Vedení města žádnou změnu
v této lokalitě neiniciovalo, jen reagujeme na
předložené varianty, účastníme se jednání a veřejné debaty, kterou to vyvolalo (v klubu Ferenc

Futurista, na zastupitelstvu aj.). Nulová varianta
„nedělat nic“ je stále nejpravděpodobnější směr
budoucího vývoje.
Co majitel pozemku vlastně navrhoval?
Majitel pozemku předložil několik variant,
o kterých se jednalo hlavně na výboru zastupitelstva pro územní plán. Zatím jsme všechny
odmítli. Postupně jsme došli k tomu, že jedinou
případně představitelnou variantou by byla varianta č. 5 dále upravená podle požadavků města
(v neprospěch majitele pozemku), podle které by
spodní polovina louky byla změněna na 5-6 stavebních parcel, uprostřed by vzniklo přímé pěší
propojení ulic Chrudimská a Příbramská (lepší
prostupnost), celou horní část plochy náměstí by
získalo zdarma do svého majetku město a komunikace by každý postavil ve „své“ části - soukromý majitel dole, město nahoře. V horní části by
vznikl nový veřejný prostor o rozloze téměř 7000
m2, z toho asi 1000 m2 pro komunikace. (Pro
srovnání, rozloha 7000 m2 odpovídá ploše jednoho fotbalového hřiště.) V době, kdy probíhala
jednání, tuto variantu ale majitel odmítal jako pro
sebe příliš nevýhodnou.
Co požaduje petice, pod kterou je prý již kolem 300 podpisů?
Petice požaduje, aby město celý pozemek od
pana Ševčíka vykoupilo a zachovalo volný, resp.
na něm vybudovalo městský park. Na zastupitelstvu byly představeny dva návrhy jeho možné po-

-- Zvýrazněné plochy jsou v majetku města. --
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doby, které nechali zpracovat organizátoři petice
s pomocí Rychlého grantu Nadace Via.

kdy se třeba nějaká silná potřeba jiného využití
teprve objeví.

Může město ten pozemek celý koupit?
Majitel pozemku zatím možnost odprodeje
městu vždy výslovně odmítl. Je možné, že odmítneme-li všechny ostatní varianty, změní názor.
Je ale potřeba říct, že město v současné době
nemá volné prostředky na tak velkou investici –
má je určené na jiné investice, které zatím byly
vnímané jako důležitější (nová školka, přístavba
školy, radnice, nákup pozemků v centrální části
Černošic, popř. revitalizace mokropeského statku, zázemí městského sálu a další a další – viz
schválený strategický plán). Ale to není nepřekonatelné, budeme-li opravdu chtít – můžeme si
i vzít úvěr, kdyby jiné řešení nebylo.

Kdo by případný park o rozloze 11,5 tisíce
m2 v této části města využíval?
Lokalita je stranou hlavních tras pohybu pěších, cyklistů i automobilistů ve městě, a přivádět
více motorové dopravy do této rezidenční oblasti by asi nebylo žádoucí. Proto předpokládáme
využití primárně jen ze strany obyvatel z širšího
okolí této lokality.

Kolik by město stálo vybudování a udržování
veřejného parku?
Takový odhad nemáme v tuto chvíli k dispozici. Vedle nákladů na případnou koupi a vybudování parku je potřeba také vzít v potaz, že by
na městě zůstaly všechny náklady na vybudování
komunikací a odvodnění. Hrubým odhadem by
se mohlo jednat o investici v součtu nějakých 2530 milionů Kč.
Zvažovaly se různé možnosti využití této plochy pro město?
Ano, na výboru pro územní plánování i jinde.
Přesvědčivě dobrý návrh ale nezazněl. Městské
funkce jako škola, školka, domov pro seniory,
sportovní areál apod. jsou již řešené jinde. Na
výstavbu městského bazénu nelze při současných finančních možnostech města pomýšlet.
Pokud bychom plochu získali celou, nejrozumnější se zdá ji ponechat jako volně přístupnou
zeleň, a tak trochu i jako rezervu do budoucna,

Jak to nejspíš dopadne – jaké jsou možnosti?
Jako pravděpodobné vidíme tři možné
scénáře:
- Beze změny – nedojde k žádné dohodě, plocha zůstane oplocená a nepřístupná, silnice kolem ní prašné, odvod dešťových vod stávající, tj.
nedořešený. Nebo…
- Město se pokusí uzavřít dohodu s majitelem,
že upraví v nějaké budoucí změně územního
plánu spodní polovinu louky na zastavitelnou
s podmínkou vybudování návazných komunikací
a odvodu dešťové vody, do vlastního majetku pak
získá zdarma horní polovinu plochy a na ní odstraní oplocení a vybuduje park nebo travnatou
plochu o výměře cca 6000 m2, kolem ní vybuduje komunikace, včetně nové spojovací cesty pro
pěší středem lokality. Nebo…
- Majitel pozemek odprodá městu (odhadujeme
cenu nad 13 mil. Kč, za které údajně pozemek
pořídil), město odstraní plot a získá tak volnou
plochu nebo vybuduje park o rozloze 11 500 m2,
kolem na vlastní náklady vybuduje komunikace
a vyřeší likvidaci dešťové vody.
Shrnuto – buď nebudeme mít nic a nic se nezmění, nebo zkusíme získat půlku zdarma pro
veřejný park o rozloze fotbalového hřiště, ale
druhou dovolíme zastavět, nebo sáhneme hlu-

boko do kapsy a přesvědčíme majitele k prodeji,
abychom na celé dnešní ploše mohli zachovat
zeleň bez jakékoliv zástavby, na úkor jiných investic ve městě.
Jaký bude výsledek té petice?
Velmi oceňujeme zájem a aktivní zapojení
všech lidí do přemýšlení a diskuze o tom, jak dál
město rozvíjet – včetně této lokality. Žádná petice sice není pro vedení města závazná a obvykle
vyjadřuje jen jeden názor, ale samozřejmě hlas
několika set obyvatel má vždy významnou váhu
a nebude opominut.
Ačkoliv petice může budit dojem jakéhosi
boje dobra proti zlu či krajní situace ve snaze
o záchranu poslední volné plochy ve městě před
chybným postupem města nebo podnikatelskými
zájmy, takový pocit by byl klamný. Snad všichni
zastupitelé i obyvatelé by byli nejraději, kdyby na
náměstí 5. května šlo jen odstranit plot a nechat
jej celé volné. Další zástavbu vlastně nikdo z nás
nechce. Jenže karty byly rozdány jinak.
Pro účely plodné diskuze uvítáme, pokud na
nadcházejícím zasedání zastupitelstva 18. října
zazní od veřejnosti i zastupitelů různé názory
k této věci. Předem nebude předloženo žádné
usnesení – uvidíme až na místě, zda z diskuze vzejde konkrétní návrh k hlasování nebo se
k věci po nějaké době znovu vrátíme, popřípadě
ji prostě odložíme ad acta.
Pokud byste k věci měli jakékoliv dotazy či
komentáře už před zastupitelstvem, kdykoliv mi
můžete napsat nebo zavolat. Vaše názory na věc
mne zajímají. Děkuji.
Filip Kořínek
Filip.Korinek@mestocernosice.cz
P.S.: Znění petice najdete například na www.facebook.com/besedacernosice/.

Strategický plán rozvoje města Černošice 2017 – 2020
Dne 6. 9. 2017 schválilo zastupitelstvo na
svém 24. zasedání Strategický plán rozvoje
města Černošice 2017 – 2020. Dokument
navazuje na původní plán, jehož platnost skončila rokem 2016. V uplynulých měsících byl
návrh vyvěšen na webových stránkách města a byla avizována možnost vyjádření návrhů
a připomínek k jeho znění. Veřejné projednání
návrhu proběhlo na 23. zasedání zastupitelstva
dne 12. 7. 2017. Ty návrhy a připomínky, které
jsme obdrželi, byly zhodnoceny a případně zapracovány do výsledného dokumentu. Děkujeme všem, kteří nám své náměty a připomínky
zaslali.
Strategický plán vytyčuje 4 základní prioritní oblasti rozvoje a jejich cíle:
1. Investice – technická a dopravní infrastruktura, stavby
• Dokončit rekonstrukci vytčených komunikací
• Prosazení požadavků města spjatých s rekonstrukcí železniční trati Praha – Beroun
• Podchod pod železniční tratí ulice Topolská
• Chodníky u frekventovaných silnic
• Vybudování centra u nádraží Černošice
• Dokončení rekonstrukce nové radnice

• Dokončení revitalizace návsi před kostelem
Nanebevzetí Panny Marie
• Lávka pro pěší podél Kamenného mostu
• Vybudování nového hřbitova
• Mokropeský statek Famélie
• Rekonstrukce domu Poštovní 228
• Zvyšování retence vody ve městě
2. Vzdělávání, sport
• Atletický ovál a venkovní sportovní hřiště vč.
zázemí pod ZŠ Černošice – Mokropsy s jevištěm, hledištěm a letní třídou ZŠ
• Analýza možnosti a potřebnosti pro zřízení
střední školy
• Výstavba MŠ Husova
• Taneční sál u ZUŠ
• Infrastruktura ZŠ a rozšíření kapacity – řešení
konektivity, bezbariérového přístupu, modernizace interiérů, vybavení učebními pomůckami,
řešení okolní zeleně, přístavba a nástavba ZŠ
• Rekonstrukce „domečku“ u ZUŠ
3. Komunitní život, kultura a spolková
činnost
• Úprava nábřeží a veřejného prostoru od jezu
k osadě Na Vírku
• Skatepark
• Opatření ke zvýšení turistické atraktivity sídla

• Rozšíření zázemí městského sálu
• Úprava stezky na Radotín a Dobřichovice pro
běžce a dostavba cyklostezek
• Rekonstrukce Sokolovny (T.J. Sokol
Černošice)
• Vestavba nových šaten, sportovního sálu,
dvou kluboven a přístavba nové restaurace
(SK Černošice, z. s.)
4. Prostředí pro život
• Investice do ekologického vozového parku
• Rekultivace bývalé skládky „U Dubu“
• Územní studie
• Podpora ochrany a rozvoje Regionu Dolní
Berounka a CHKO Český kras

Strategický plán bude pravidelně hodnocen
a aktualizován. Uvítáme Vaše náměty a připomínky k jeho plnění, zařazení nových cílů a podobně (asistentce vedení města: jitka.drahokoupilova@mestocernosice.cz). Dokument je
vyvěšen na webových stránkách města, v sekci Projekty a dotace – Strategické záměry, kde
naleznete jeho plné znění. V tištěné verzi je
k nahlédnutí u asistentky vedení města.
Monika Formáčková,
projektová manažerka
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Oprava
Vrážské silnice
odstartovala
Spolu se začátkem školního roku zahájila Krajská správa a údržba komunikací
Středočeského kraje dlouho očekávanou opravu silnice II/115 procházející
napříč Černošicemi směrem na Dobřichovice. Rekonstrukce zahrnuje nejen
opravu asfaltového krytu, ale zároveň
s ní bude do tělesa komunikace uložena
i nová stoka dešťové kanalizace, vyměněno potrubí vodovodního řadu a provedena úprava veřejného osvětlení v místech přechodů pro pěší.
Stavba bude probíhat letos i v průběhu celého příštího roku a obyvatelům
města i lidem projíždějícím přinese nemálo omezení. Zejména od okamžiku,
kdy se stavba posune dovnitř zástavby,
zasáhnou uzavírky silnice a s nimi spojené objízdné trasy větší území než jen to,
kterého se rekonstrukce přímo dotýká.
Z těchto důvodů žádáme všechny obyvatele Černošic o pochopení a trpělivost
se stavbou.
Termíny jednotlivých etap naplánovaných pro letošní rok
4. 9. - 8. 10. 2017 aktuálně probíhající
omezení provozu řízené světelnou signalizací v úseku od odbočky do ul. V Habřinách směrem ven z Černošic.
9. 10. - 22. 10. 2017 omezení provozu
řízené světelnou signalizací v úseku mezi
ulicemi V Habřinách a Slunečnou.
23. 10. - 10. 12. 2017 úplná uzavírka
silnice II/115 v úseku mezi ulicemi Slunečná a Mokropeská, objízdná trasa
bude vedena po místních komunikacích
(dle situace DIO).
Po celou dobu realizace rekonstrukce
krajské silnice II/115 bude s výjimkou
dopravní obsluhy zakázán průjezd Černošicemi pro vozidla nad 3,5 t. Objízdná
trasa pro nákladní dopravu je již nyní vedena mimo území Černošic. V průběhu
jednotlivých úplných uzavírek silnice budou po objízdných trasách vyznačených
po místních komunikacích vedeny také
autobusové linky zařazené do systému
ROPID.
V průběhu realizace může dojít ke
změnám plánovaného časového postupu stavby. O těchto změnách Vás budeme průběžně informovat na webových
stránkách města i zde v Informačních
listech.
Petra Pelešková,
vedoucí odboru Stavební úřad

SPOLEČNÉ MEMORANDUM
k otázkám budoucího využití železniční trati Praha - Beroun
a snížení jejích negativních dopadů na zdraví a životní prostředí
Ministerstvo dopravy, zastoupené ministrem Danem Ťokem,
Středočeský kraj, zastoupený hejtmankou Jaroslavou Pokornou Jermanovou, a
Svazek obcí Region Dolní Berounka, zastoupený místopředsedou Filipem Kořínkem
(dále jen „účastníci“)
ve shodě přijímají toto společné memorandum, jehož cílem je podpořit efektivnější využití osobní
i nákladní železniční dopravy při současném důrazu na ochranu zdraví a životního prostředí a na zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky a její zapojení do celoevropské sítě TEN-T.
Ve vztahu k železniční dopravě účastníci shodně konstatují níže uvedené cíle a společně prohlašují, že
budou činit v rámci svých kompetencí a možností potřebné kroky k jejich naplnění v co nejbližší době.
Tento dokument má deklarativní charakter a nezakládá žádné závazky.
Cíl 1 – snížení hluku ze současné a budoucí nákladní železniční dopravy – horizont do roku
2025
• Podpořit maximální využití dotačních programů z evropských či vnitrostátních fondů na postupnou
modernizaci brzdných systémů nákladních železničních vozů s litinovými brzdovými špalky pro splnění hlukových limitů, v souladu s obdobnými programy v některých státech Evropské unie.
• Motivovat dopravce k obnově vozového parku cestou zpoplatnění železniční dopravní cesty zavedením cenového systému zohledňujícího využití „tichých“ nákladních vozů (systém bonus/malus).
Cíl 2 – rekonstrukce a optimalizace trati pro příměstskou dopravu
• Podpořit i dílčí rekonstrukci předmětné tratě v nejkritičtějších místech a přispět k tomu, aby byla co
nejdříve zahájena realizace projektu optimalizace tratě č. 171 Praha - Beroun, kterou připravuje Správa železniční dopravní cesty, s. o. s aktivní podporou zúčastněných obcí při řešení této optimalizace
s cílem dokončení jejího projednání ve fázích EIA a územního a stavebního řízení bez zbytečných
časových zdržení.
• Zasazovat se o rekonstrukci tratě způsobem citlivým k povaze a vzhledu dotčené zastavěné i přírodní oblasti, tj. zejména bez plošného použití vysokých protihlukových stěn (zajištěním redukce hluku
jinými technologiemi a snížením vzniku hluku přímo u zdroje). V případě nezbytnosti lokálního použití protihlukových stěn vyplývající z platných právních předpisů bude jejich architektonický vzhled
přizpůsoben dané lokalitě a projednán se zástupci příslušných obcí.
Cíl 3 – přesunutí dálkové dopravy mimo údolí řeky Berounky
• Prosadit v co nejkratším časovém horizontu realizaci ekonomicky obhajitelné varianty přímého
železničního propojení Prahy a Berouna/Hořovic, vedeného mimo údolí řeky Berounky, které bude
využito pro dálkovou nákladní i osobní dopravu a které se stane součástí celoevropské páteřní železniční sítě.
• V současném procesu přípravy uvažovat o budoucím využití stávající tratě Praha Smíchov – Beroun
přednostně pro příměstskou dopravu v návaznosti na novou železniční trať.
V Praze dne 27. září  2017
Dan Ťok
Jaroslava Pokorná Jermanová
Ministr
Hejtmanka
Ministerstvo dopravy
Středočeský kraj
Filip Kořínek
Místopředseda
Svazek obcí Region Dolní Berounka
-- Text tohoto memoranda byl v době uzávěrky již schválen poradou ministra dopravy, radou Středočeského kraje (očekává se ještě schválení zastupitelstvem kraje) i svazkem obcí Region Dolní Berounka
a jeho společný slavnostní podpis byl naplánován na 27. září 2017. --
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Jednou větou...
• 4. října od 18:30 proběhne v městském sále
setkání s prof. Jiřím Drahošem, kandidátem na
funkci prezidenta České republiky.
• 27. září 2017 bylo stanoveno jako termín
pro společný podpis ministrem Danem Ťokem,
hejtmankou Jaroslavou Pokornou Jermanovou
a starostou Černošic coby místopředsedou
svazku obcí Region Dolní Berounka pod trojstranným „Společným memorandem k otázkám budoucího využití železniční trati Praha
– Beroun a sníženi jejích negativních dopadů
na zdraví a životní prostředí“. Považuji jej za
důležitý konkrétní výstup série jednání, která již
několik let vedu na úrovni ministra a náměstků,
a několika mnou připravených společných stanovisek svazku obcí, která členům české vlády
byla v posledních letech adresována. Memorandum si můžete přečíst na protější straně.
Ve zkratce definuje a potvrzuje tři společné cíle
– snížit hluk ze železnice, provést její úplnou
rekonstrukci způsobem citlivým k naší oblasti
a prosadit přesunutí dálkové dopravy do nové
trati mimo údolí Berounky.
• Již od konce října do půlky prosince má podle ohlášeného harmonogramu proběhnout rekonstrukce prvního úseku krajské komunikace
uvnitř města – s celkovou uzavírkou úseku od
Slunečné (od trafostanice) po Mokropeskou
(Centrum Vráž).
• Krajský úřad potvrdil rozhodnutí stavebního úřadu ve věci rozšíření veřejného prostoru
u nově rekonstruovaného jezu v Černošicích
– posun zábradlí až na okraj rybochodu, zpřístupnění dnes uzavřených ploch a umístění
několika laviček; celkem mnoho čtverečních
metrů navíc pro trávení volného času v tomto
oblíbeném místě.
• Dostali jsme stavební povolení také na venkovní areál u školy (ovál, hřiště, park, divadlo)
a na odpočívadlo s vyhlídkou nad jezem u železničního mostu (ul. Ke Skále).
• Rada schválila zakázku za 65 tisíc Kč, ve
které projekční společnost AF-CityPlan navrhne ještě vyšší kapacitu dešťové kanalizace pod
krajskou silnicí (tento podnět jsem předložil po
červnových přívalových deštích).

• Naše stará hasičská cisterna, které už táhne
na čtyřicet, poputuje za 360 tis. Kč hasičské
jednotce v obci Merunice.
• Za cca 50 tisíc necháváme zpracovat hydrogeologický posudek možného umístění retenční nádrže na dešťovou vodu poblíž současné
služebny městské police, resp. na okraji lesíka
nad školou.
• Rada vzala na vědomí vyčíslení prací na bezodkladném odstranění havarijních stavů kanalizace, podemletých komunikací a porušených
či nefunkčních odvodňovacích systémů po extrémních deštích koncem června 2017 - částku 414 tis. Kč vč. DPH.
• Přistupujeme k dalšímu společnému nákupu energií pro obce z Dolního Poberouní –
konkrétně pro Černošice, Řevnice, Všenory,
Lety, Srbsko, Hlásnou Třebaň a některé jejich
organizace.
• Aktuálně nabízíme několik volných pozic na
městském úřadě – podívejte se na web, přidejte se k nám!
• Základní škola pořídí za 132 tisíc korun nový
hnětač do školní kuchyně – původní, 13 let
starý, už definitivně vypověděl službu.
• Vláda přijala předvolební rozhodnutí o zvýšení tarifních platů zaměstnanců ve veřejné sféře
o 10 %, i když na to sama horko těžko hledá
ve státním rozpočtu prostředky. Rozhodnutí se
povinně týká i měst a obcí, na jejichž schválené
rozpočty se nebere ohled a peníze jim na to
vláda nepřidá. Svaz měst a obcí k tomu vydal
kritické vyjádření...
• Místo odstoupivšího Ondřeje Paříka, kterému děkujeme za tři roky práce v zastupitelstvu,
nastoupila na místo zastupitele za hnutí ANO
paní ing. Jana Zelinková.
• Na zářijovém zasedání zastupitelstva se hodně mluvilo o budoucnosti tzv. nám 5. května
(Měchury) - dnes oplocený soukromý pozemek (nezastavěný a dle současného územního
plánu nezastavitelný); k tématu najdete více
informací na předchozím dvojlistu a zveme Vás
také na další diskuzi na příští zasedání zastupitelstva 18. října.
• Vedení společnosti Ahold, která provozuje
prodejnu Albert, mi po dlouhých 3,5 měsících
až po urgenci odpovědělo na moji žádost z 31.
5., aby předělali a přesunuli přístřešek na vozí-

ky, který hyzdí centrum města – loni si na lepší
přístřešek nechali udělat architektonický návrh
a projekt a získali na něj stavební povolení, pak
ale věc dali k ledu. Možná kvůli naší podmínce,
aby nebyla celá plocha přístřešku využita jako
další obrovský billboard. Odpověď je přeslušná, ale neurčitá a nicneříkající… Obratem odesílám novou žádost, aby Ahold přistoupil k realizaci původního záměru. Finančně přispět
nemůžeme, ale nabídl jsem aspoň převzetí
péče o dnes značně zanedbávané soukromé
předpolí před prodejnou, aby i zde bylo naše
centrum zase o něco hezčí.
• Pro neshodu v tom, zda cena obvyklá stanovená znaleckým posudkem obsahuje DPH
nebo má být 21 % přičteno navrch, se prozatím
v posledním kroku zadrhlo roky projednávané
navrácení pozemku České pošty v centru Černošic do vlastnictví města.
• Od 1. ledna bude náš Odbor územního plánování po novele stavebního zákona nově posuzovat soulad s územním plánem pro všechny
stavby v celém okrese – velké množství práce
navíc, kvůli kterému budeme potřebovat přijmout 4 nové pracovníky.
• Zastupitelé schválili Strategický plán města
na roky 2017-2022, podívat se na něj můžete
na webu v sekci Projekty-Studie a analýzy.
• Znovu jsme diskutovali o možnosti, že by
v budoucnosti lávka do Všenor nevedla na železničním mostě, ale vznikla by samostatná lávka od městské pláže, k tématu se ještě vrátíme
po bližším prověření možností.
• Funkci nové kronikářky města Černošice přijala paní Hana Štefková! Těšíme se na
spolupráci.
• Soukromá škola Jeden strom představila lidem v sousedství svůj záměr výstavby nové budovy s šesti až devíti třídami na volném pozemku mezi mokropeským nádražím a Topolskou
ulicí.
• Pokud chcete automaticky
dostávat na svůj mobil upozornění na aktuality na městském
webu, stáhněte si aplikaci
„V obraze“ a nastavte si v ní
Černošice.
Hezké podzimní dny,
Filip Kořínek, filip.korinek@mestocernosice.cz

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konají:
v pátek 20. října 2017 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu 21. října 2017 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Veškeré instrukce k hlasování jsou uvedeny v obálce s hlasovacími lístky, které Vám budou doručeny do 17. 10. 2017.
Pokud někdo zjistí ve dnech voleb, že nemá platný občanský průkaz, je
možné si na správním odboru MěÚ v Podskalské 19, Praha 2 (otevřeno
po celou dobu konání voleb) nechat udělat zdarma na počkání občanský
průkaz s platností na 1 měsíc.
Ze závažných, zejména zdravotních, důvodů můžete požádat městský

úřad (případně ve dnech voleb okrskovou volební komisi) o to, abyste
mohli hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. Budou
k Vám vysláni 2 členové s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou
a hlasovacími lístky. Požadavky na hlasování do přenosné volební schránky můžete zasílat na e-mail kancelarstarosty@mestocernosice.cz nebo tel.
221 982 530, 607 015 369.

Příští veřejné zasedání zastupitelstva se koná ve středu 18. října od 19.00 v Club Kině.
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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

AKCE VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
PODZIM 2017
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.

Město Černošice přijme
na volné pracovní místo pro
odbor Technických služeb
zaměstnance na pozici

pracovník Technických
služeb.
Druh práce a místo výkonu práce: drobné údržbářské práce, stavební, úklidové
práce k zajištění čistoty města, údržba
městské zeleně, práce řidiče a další práce
dle pokynů vedoucího odboru.
Nabízíme: Zaškolení v oboru, pracovní
poměr na HPP, zaměstnanecké benefity.
Kontakt: Mgr. Šárka Slabihoudková –
personální úsek, tel.: 221 982 522, nebo
vedoucí OTS paní Renáta Petelíková, tel.:
724 388 564.

Upozornění k odstranění
stromoví kolem elektrického
vedení
Dovolujeme si upozornit vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní
elektrické vedení na povinnost odstranění
a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy. Zásah
provádějte průběžně v období vegetačního
klidu, nejpozději však do 15. listopadu.
Úplné znění výzvy, vč. podrobných informací a instrukcí, najdete mj. na webu města v sekci Aktuality.

svoz bioodpadu

velkoobjemovými kontejnery
Kontejnery budou přistavovány na vybraná místa v termínech
(viz tabulka), a to vždy

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.

ŘÍJEN – 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

7. 10.

14. 10.

11. 11.

21. 10.

18. 11.

28. 10.

25. 11.

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.

Humanitární sbírka
Kdy: p
 átek 24. 11. – 15.00-18.00
sobota 25. 11. – 8.00-14.00
Kde: Dům s pečovatelskou službou na Vráži
Již tradičně proběhne v Černošicích humanitární sbírka pro občanské
sdružení Diakonie Broumov. Jde o neziskovou organizaci, která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc
sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.
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Přinést můžete oblečení, lůžkoviny, ručníky, látky, domácí potřeby nádobí bílé i černé, skleničky, přikrývky, obuv, hračky i menší funkční
elektrospotřebiče (např. rychlovarná konvice). Všechny věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se transportem nepoškodily.
Více informací o Diakonii Broumov najdete na www.diakoniebroumov.
org.
Milena Paříková, členka Rady

z radnice

Ze 104. jednání Rady města Černošice (28. 8. 2017)
Odbor investic a správy majetku
• Rekonstrukce silnice II/115 - dodatek č. 1 ke
smlouvě o dílo č. 259/2017
Rada města Černošice souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 259/2017 „II/115
Černošice, rekonstrukce silnice“ mezi městem
Černošice a Středočeským krajem jako objednateli a zhotovitelem společností M-SILNICE a.s., IČO:
42196868, sídlem: Pardubice, Husova 1697, PSČ:
530 03, který se týká změn v čl. VII „Oprávnění zástupci smluvních stran“ a doplnění odstavců do čl.
VIII „Realizace díla, nebezpečí škody na díle, práva
a povinnosti smluvních stran“.
• Cenová nabídka na úpravu projektové dokumentace na změnu profilu dešťové kanalizace
v ul. Vrážská
Rada města Černošice bere na vědomí nutnost
revize projektové dokumentace pro novou dešťovou
kanalizaci v silnici č. II/115 v souvislosti s nedávnými extrémními dešti; souhlasí s cenovou nabídkou
společnosti AF-CityPlan, s. r. o., IČ: 47307218, sídlo: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 na úpravu
projektové dokumentace dešťové kanalizace v silnici
č. II/115 za celkovou částku 54.000 Kč bez DPH.
• Hydrogeologický průzkum pro záměr vybudování poldru nebo retenční nádrže u křižovatky
ulic K Lesíku a Školní
Rada města Černošice bere na vědomí informace
o nutnosti zpracování hydrogeologického průzkumu
pro ověření možnosti zřízení systému k zadržování
dešťové vody; souhlasí 1) s výběrem nabídky společnosti JK envi s. r. o., IČ: 27235491, se sídlem
Vyšehradská 320/49, 128 00 Praha 2 na zpracování geologického a hydrogeologického průzkumu
lokality u křižovatky ulic Školní a K lesíku pro budoucí
využití k zadržení dešťové vody za celkovou částku
44.260 Kč bez DPH, 2) se změnou rozpisu rozpočtu č. 40.
• Oprava havarijního stavu a přeložka splaškové kanalizace pod mokropeskou školou
Rada města Černošice bere na vědomí informaci
o havarijním stavu kanalizačního potrubí a o nutnosti přeložení kanalizace v oblasti pod mokropeskou
školou; souhlasí 1) s výběrem nejvýhodnější cenové
nabídky společnosti Ekologické a inženýrské stavby,
spol. s r.o., IČ:18626084 se sídlem Náchodská
2421, 193 00 Praha 20 na opravou poškozeného
úseku kanalizačního řadu a přeložkou kanalizace
do nové trasy mimo soukromé pozemky za celkovou částku 1.132.150,46 Kč + DPH, 2) s přípravou
rozpočtového opatření, kterým se navýší § 3744
protipovodňová opatření do Zastupitelstva města;
schvaluje uzavření smlouvy o dílo CES č.459/2017
se společností Ekologické a inženýrské stavby, spol.
s r.o.,, IČ:18626084 se sídlem Náchodská 2421,
193 00 Praha.
• Odstranění havarijních stavů kanalizace, komunikací a odvodňovacích systémů po extrémních deštích - cenové vyčíslení
Rada města Černošice bere na vědomí informace
o nutnosti bezodkladného odstranění havarijních
stavů kanalizace, komunikací a odvodňovacích systémů po extrémních deštích koncem června 2017;
souhlasí s cenovým vyčíslením oprav zadaných firmě Rudolf Kříž, IČ: 12377252 se sídlem Na Marsu
387, 252 28 Černošice týkajících se propadlé vozovky a poškozené kanalizace v Alšově ulici, propadlé vozovky a poškozené kanalizace ve Školní ulici,
propadlé vozovky v Karlické ulici, se zvětšením profilu propustku pro dešťovou vodu na křižovatce ulic
Zdeňka Škvora a Dr. Janského, s opravou poničeného propustku pro dešťovou vodu v Radotínské ulici
a se stavebními úpravami tohoto objektu vč. úprav
vozovky a odvodňovacího systému od podjezdu pod
tratí k přečerpávací stanici vodovodu u Radotínské
ulice v celkové hodnotě 342.282,30 Kč bez DPH;
schvaluje 1) smlouvu o dílo č. CES 453/2017 s firmou Rudolf Kříž, IČ: 12377252 se sídlem Na Marsu
387, 252 28 Černošice, 2) změnu rozpisu rozpočtu
č. 41.

• Nákup elektrické energie a zemního plynu na
komoditní burze POWER EXCHANGE CENTRAL
EUROPE, a.s. pro město Černošice a Řevnice,
obec Všenory, Lety, Srbsko, Hlásná Třebaň, jimi
zřízené organizace a další subjekty
Rada města Černošice souhlasí 1) s uskutečněním burzovního obchodu pro nákup zemního plynu
a elektrické energie na POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s., a to na období 2 let, tj. dodávky od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019, 2) s připojením
města Řevnice, obce Všenory, Lety, Srbsko a Hlásná Třebaň pro nákup komodit na burze POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. s tím, aby město
Černošice vystupovalo jako centrální zadavatel při
tomto společném nákupu elektrické energie a zemního plynu i pro jím zřízené organizace a další subjekty; bere na vědomí, že při nákupu komodit na burze
činí obchodní poplatek burzy 7,- Kč/MWh z celkového objemu zprostředkovaného burzovního obchodu
a tyto náklady uhradí poměrem podílů nakoupených
komodit k celkovému objemu obchodu každý z veřejných zadavatelů; schvaluje uzavření Smlouvy
o centralizovaném zadávání na nákup elektrické
energie (č. 454/2017) a Smlouvy o centralizovaném
zadávání na nákup zemního plynu (č.456/2017).
• Kovová otevíravá mříž na vyústní objekt dešťové kanalizace u betonárny
Rada města Černošice bere na vědomí nutnost zajištění odtékání přívalových dešťových vod proudících
od propustku pod tratí na krajskou silnici; souhlasí
s cenovou nabídkou společnosti ŠPATNÝ KOVOVÝROBA, IČ 67262201, se sídlem Nuselská 595/78,
Praha 4, na výrobu a montáž kovové otevíravé mříže
ve výši 31.800 Kč bez DPH; schvaluje rozpočtové
opatření č. 60.
• Nový kabelový přívod pro zapínací místo veřejného osvětlení v Komenského ulici
Rada města Černošice bere na vědomí informace
o nutnosti zhotovení nového kabelového přívodu pro
veřejné osvětlení v Komenského ulici; schvaluje
uzavření smlouvy (CES 447/2017) o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení se
společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ.: 24729035 se
sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín za předpokládanou cenu 10.800 Kč bez DPH.
• Čištění splaškové kanalizace v ulicích Dr. Janského a Zd. Škvora po přívalových deštích
Rada města Černošice souhlasí s uhrazením faktury č. 2387-17 společnosti Herčík a Kříž, s.r.o., IČ
49356607, Živcových 251/20, Praha 5, ve výši
39.732,50 Kč za čištění splaškové kanalizace sacím vozem v ulicích Zd. Škvora a Dr. Janského po
přívalových deštích.
• Pronájem hřiště v Husově ulici pro předvolební akci - zrušení usnesení
Rada města Černošice bere na vědomí informaci,
že předvolební setkání ODS s občany se neuskutečnilo na hřišti v Husově ulici, ale na mokropeské
pláži; ruší III. část usnesení č. R/102/25/2017 ze
7. 8. 2017, kterým rada uložila OISM zajistit uzavření
smlouvy s žadatelem o užívání veřejného prostranství
- hřiště v Husově ulici pro konání předvolební akce;
• Žádost o zábor veřejného prostranství v Karlštejnské ulici pro pořádání předvolební akce
TOP 09
Rada města Černošice souhlasí s pronájmem veřejného prostranství v Karlštejnské ulici před hotelem
Slánka dne 12. 10. 2017 pro konání předvolební
akce TOP 09.
• Dopravní opatření v ulici Pod Višňovou - dodávka city bloků
Rada města Černošice bere na vědomí informace
o nutnosti realizace dopravního opatření v ulici Pod
Višňovkou; souhlasí s cenovou nabídkou společnosti KASKA, s.r.o., IČ: 26080966 se sídlem Vrbenská 2, České Budějovice ve výši 44.600 Kč bez
DPH; schvaluje změnu rozpisu rozpočtu č. 38.
• Darovací smlouva č. 315/2017, kterou město daruje pozemek parc. č. 396/31 o výměře
19 m2 v obci a k.ú. Černošice v ul. Komenského

Rada města Černošice souhlasí s uzavřením darovací smlouvy č. 315/2017 mezi městem Černošice
a manželi T. M. a D. M. a paní P. H., jejímž předmětem daru je nově vzniklý pozemek parc. č. 396/31
o výměře 19 m2 v obci a k.ú. Černošice v ulici Komenského; doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit darovací smlouvu.
• Žádost o prodej pozemků parc. č. 3808/2
o výměře 23 m2, parc. č. 3809 o výměře 362
m2 a parc. č. 3806/2 o výměře 7 m2 v obci a k.ú.
Černošice, osada Lavičky
Rada města Černošice bere na vědomí doručenou
žádost o prodej pozemků ve vlastnictví města Černošice parc. č. 3808/2 o výměře 23 m2, parc. č. 3809
o výměře 362 m2 a parc. č. 3806/2 o výměře 7 m2
v obci a k.ú. Černošice v osadě Lavičky; souhlasí
se záměrem prodeje pozemků parc. č. 3808/2 o výměře 23 m2, parc. č. 3809 o výměře 362 m2 a parc.
č. 3806/2 o výměře 7 m2 v obci a k.ú. Černošice ve
vlastnictví města Černošice v osadě Lavičky za částku 1.000 Kč/m2; doporučuje zastupitelstvu města
projednat a schválit záměr prodeje.
Finanční odbor
• Rozpočtové opatření č. 53, 58 a 61 a změna
rozpisu rozpočtu č. 32, 37 a 42
Rada města Černošice bere se souhlasem na vědomí 1) informace o provedených změnách rozpisu
rozpočtu č. 32 a 37 v pravomoci starosty města, 2)
informace o provedeném rozpočtovém opatření č.
53 a 58 v pravomoci starosty města; schvaluje 1)
rozpočtové opatření č. 61, 2) změnu rozpisu rozpočtu č. 42.
• Střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových
organizací města
Rada města Černošice schvaluje 1) střednědobý
výhled rozpočtu na období 2018 - 2020 příspěvkové
organizace Základní škola Černošice, IČ 61385158;
2) střednědobý výhled rozpočtu na období 2018 2020 příspěvkové organizace Základní umělecká
škola Černošice, IČ 75008165; 3) střednědobý
výhled rozpočtu na období 2018 - 2020 příspěvkové organizace Mateřské škola Černošice, Karlická
1170, okres Praha - západ, IČ 75008190; 4) střednědobý výhled rozpočtu na období 2018 - 2020
příspěvkové organizace Mateřské škola Černošice,
Topolská 518, IČ 75008173; 5) střednědobý výhled
rozpočtu na období 2018 - 2020 příspěvkové organizace Mateřské škola Barevný ostrov, IČ 72550929.
• Informace o rozpočtových opatřeních a změnách rozpisu rozpočtu schválených vedoucí FO
Rada města Černošice bere se souhlasem na vědomí provedená rozpočtová opatření a změny rozpisu rozpočtu v kompetenci vedoucí finančního odboru dle příloh důvodové zprávy za 1. pololetí 2017.
Úsek právní
• Nařízení č. 2/2017, kterým se zrušují některá
nařízení
Rada města Černošice vydává nařízení č. 2/2017,
kterým se zrušují některá nařízení.
Odbor technických služeb
• Nákup mobilních zábran
Rada města Černošice souhlasí 1) s udělením výjimky z vnitřního předpisu č. 5 „Zadávání veřejných
zakázek“ dle bodu č. 4.1 při nákupu 10 ks mobilních
zábran, 2) s nákupem 10 ks mobilních zábran od firmy Marbol, Petřvaldská 1046, 739 34 Šenov, IČ
70632880 za celkovou cenu 29.000 Kč.
• Vyhodnocení - Veřejná zakázka malého rozsahu Nákup posypové průmyslové soli
Rada města Černošice bere na vědomí zprávu
a doporučení hodnotící komise; rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky dodavatele - GARNI spol.
s r.o., IČ 46709525, se sídlem Opletalova 138, Neštěmice, 403 31 Ústí nad Labem za celkovou nabídkovou cenu 5.000 Kč bez DPH (6.050 Kč s DPH) za
1 tunu letní + 1 tunu zimní dodávky posypové soli.
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Odbor dům s pečovatelskou službou
• Veřejná zakázka malého rozsahu - Nákup automobilu pro DPS Černošice
Rada města Černošice schvaluje 1) vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu vedené pod názvem
„Nákup automobilu pro DPS Černošice“, 2) výzvu
a zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Nákup
automobilu pro DPS Černošice“; jmenuje komisi
pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek ve složení Miroslav Strejček, Monika Formáčková, Lenka Bouchalová Drábková, náhradníci Ondřej
Gerstendörfer, Magdalena Košťáková.
Odbor vedení města
• Revokace usnesení rady č. R/102/36/2017
ze dne 7. 8. 2017 - Nákup inzertního balíčku
Kombi5 na Jobs.cz
Rada města Černošice revokuje usnesení rady č.
R/102/36/2017 ze dne 7.8.2017 - Nákup inzertního balíčku Kombi5 na Jobs.cz; souhlasí 1) s udělením výjimky z vnitřního předpisu č. 5 „Zadávání veřejných zakázek“ dle bodu č. 4.1 při nákupu inzertního
balíčků KOMBI 10+1 na portále Jobs.cz, 2) s nákupem inzertního balíčků KOMBI 10+1 na portále
Jobs.cz od firmy LMC s.r.o., Jankovcova 1569/2C,
Praha 7 v ceně 42.000 Kč bez DPH.
• Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby, tedy
činnosti nebo souboru činností podle zákona
č.108/2006 Sb., zajišťujících pomoc a podporu
osobám za účelem sociálního začlenění nebo
prevence sociálního vyloučení, na rok 2017;
evidenční číslo smlouvy poskytovatele: S-0177/
SOC/2017, evidenční číslo dodatku poskytovatele S-0177/SOC/2017/1
Rada města Černošice schvaluje Dodatek č. 1
k veřejnoprávní smlouvě o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby, tedy činnosti nebo souboru
činností podle zákona č.108/2006 Sb., zajišťujících
pomoc a podporu osobám za účelem sociálního
začlenění nebo prevence sociálního vyloučení, na
rok 2017; evidenční číslo smlouvy poskytovatele:
S-0177/SOC/2017, evidenční číslo dodatku poskytovatele S-0177/SOC/2017/1, mezi městem
Černošice a Středočeským krajem, IČ 70891095,
pro účely zajištění pečovatelské služby, vč. přílohy
(položkové čerpání), kdy se mění celková maximální
výše poskytnuté dotace z 510.200 Kč na 618.900
Kč z důvodu přidělení dotace v mimořádném kole
dotačního řízení; souhlasí s podpisem všech dokumentů (smlouvy + přílohy) po oboustranném schválení návrhů a doplnění jejich znění (formálních údajů
vyznačených v textu, jako jsou čísla usnesení) osobou zmocněnou statutárním zástupcem, a to Monikou Formáčkovou.

• Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace
OPZ/2.2/063/0006552 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Černošice
Rada města Černošice schvaluje 1) Rozhodnutí
o poskytnutí dotace OPZ/2.2/063/0006552 na realizaci projektu: Střednědobý plán rozvoje sociálních
služeb ORP Černošice z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, 2) Rozpočtové opatření č. 62 zahrnující financování projektu do rozpočtu města.
• Zachování pietního místa paní Jiřiny Anderlové
Rada města Černošice rozhoduje o prominutí dluhu dlužného nájemného ve výši 100 Kč za užívání
skleněného okénka č. 3 v kolumbáriu hřbitova v ul.
Komenského v Černošicích, ve kterém jsou uloženy
zpopelněné ostatky paní Anderlové.
• Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
ze Středočeského humanitárního fondu na nákup vozidla pro DPS
Rada města Černošice schvaluje 1) Veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí dotace podle Programu 2017
pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního fondu
v rámci Tematického zadání Sociální oblast, Oblast
podpory Podpora sociálních služeb na místní a regionální úrovni, poskytovaných zejména osobám se
zdravotním postižením a seniorům - určená na základní činnosti sociální služby mezi městem Černošice a Středočeským krajem (IČ 70891095, sídlo:
Zborovská 81/11, Praha 5), určenou na nákup vozidla pro DPS Černošice v plánované výši 450.000 Kč
při poskytnuté dotaci v objemu 90 % z ceny vozila,
max. 405.000 Kč dle znění smlouvy, 2) rozpočtové
opatření č. 59.
• MŠ Barevný ostrov Černošice, příspěvková
organizace - uzavření školky dne 1. 9. 2017
Rada města Černošice bere se souhlasem na vědomí uzavření mateřské školky Barevný ostrov, dne
1. 9. 2017.
• Program 24. zasedání zastupitelstva města
Rada města Černošice schvaluje program 24. zasedání zastupitelstva města.
Odbor informatiky
• Nákup 20 ks PC
Rada města Černošice schvaluje postup podle čl.
4.1 vnitřního předpisu č. 5 (směrnice města o zadávání veřejných zakázek); souhlasí s uzavřením
smlouvy CES 467/2017 mezi městem Černošice
a PROMOcomp, s.r.o., Veletržní 810/5, Praha 7
- Holešovice, 170 00, IČ: 48112780, jejímž předmětem je nákup 20 ks PC, a to za celkovou cenu
69.420 Kč bez DPH (83.998,20 Kč s DPH).

Odbor školství, kultury a cestovního
ruchu
• Pronájem prostor Café VERA_smlouva
Rada města Černošice schvaluje smlouvu č.
463/2017 o nájmu prostor sloužících podnikání
(tzv. Café VERA) mezi městem Černošice a Monikou
Barcziovou.
• Navýšení kapacity MŠ Barevný ostrov, p.o. na
školní rok 2017/18
Rada města Černošice souhlasí s navýšením kapacity MŠ Barevný ostrov, p.o. se sídlem Pod ptáčnicí
2158, 252 28 Černošice (IČ: 72550929) na počet
dětí 78 ve školním roce 2017/18, a to na základě
žádosti Andrey Červenkové, ředitelky této příspěvkové organizace.
• Žádost o udělení výjimky z počtu dětí v MŠ
Karlická na školní rok 2017/18
Rada města Černošice souhlasí s udělením výjimky z počtu dětí v MŠ Černošice, Karlická 1170, IČ:
75008190, na školní rok 2017/18 na požadovaný
počet 25 dětí ve třídě, dle žádosti paní Aleny Janovské, ředitelky.
• Zapůjčení sochy Sv. Václava manželům
Altmannovým
Rada města Černošice bere se souhlasem na
vědomí, že manželé Altmannovi si na vlastní žádost
zapůjčí na předem domluvenou dobu sochu Sv. Václava za účelem vytvoření reprodukce.
• Vyjádření názoru na měsíčník Sorry
Rada města Černošice bere na vědomí podnět
pana Jaroslava Rozmajzla.
Dodatečně zařazené body programu
• Žádost o souhlas zřizovatele s finančním darem Základní škole Černošice, příspěvkové organizaci, od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. v rámci charitativního projektu OBĚDY PRO DĚTI
Rada města Černošice souhlasí s přijetím účelově
určeného finančního daru pro Základní školu Černošice, příspěvkovou organizaci od WOMEN FOR
WOMEN, o.p.s. v rámci charitativního projektu OBĚDY PRO DĚTI.
• Nákup 2 ks lístkovnic pro odbor občansko
správních a dopravně správních činností
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 nákupem 2 ks lístkovnic od firmy JAST-CZ spol. s r.o. IČO: 63478757, Kvítkovická
1386, 76361 Napajedla, za 22.228 Kč bez DPH.

Ze 105. jednání Rady města Černošice (11. 9. 2017)
Odbor investic a správy majetku
• Vytvoření veřejného prostoru v okolí jezu
(posun zábradlí a městský mobiliář mezi cyklostezkou a jezem v Černošicích) - zahájení
poptávkového řízení
Rada města Černošice souhlasí se zahájením poptávkového řízení pro stavbu „Vytvoření veřejného
prostoru v okolí jezu (posun zábradlí a městský
mobiliář mezi cyklostezkou a jezem v Černošicích)“; schvaluje 1) návrh smlouvy o dílo CES
486/2017 ke stavbě „Vytvoření veřejného prostoru v okolí jezu (posun zábradlí a městský mobiliář
mezi cyklostezkou a jezem v Černošicích)”, 2) postup dle části III. odst. 5 vnitřního předpisu č. 5
o zadávání veřejných zakázek, 3) žádost o zaslání
cenové nabídky.
• Smlouva o dílo CES č. 479/2017 k úpravě
PD ke stavbě Rekonstrukce silnice II/115 - SO
300 - zvětšení dimenze dešťové kanalizace
Rada města Černošice souhlasí s uzavřením
smlouvy o dílo se společností AF-CityPlan s.r.o.,
IČ: 47307218, sídlo: Magistrů 1275, 140 00
Praha 4, na úpravu projektové dokumentace deš-
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ťové kanalizace ve Vrážské ulici za celkovou cenu
54.000 Kč bez DPH.
• Vybudování odtokového žlabu mezi budovou
A ZŠ Černošice a sportovištěm - odstranění havarijního stavu
Rada města Černošice bere na vědomí informaci
o nutnosti vybudovat odtokový žlab mezi budovou
A a sportovišťem ZŠ Černošice; souhlasí s cenovou
nabídkou pana Jiřího Hůly, IČO 14937999, Dr. Janského 1047, 252 28 Černošice ve výši 83.325 Kč
(není plátce DPH) na vybudování odtokového žlabu
mezi budovou A a sportovištěm ZŠ Černošice; schvaluje 1) návrh smlouvy o dílo CES 493/2017 k výše
uvedené akci, 2) změnu rozpisu rozpočtu č. 47.
• Bezúplatný převod rozšíření příjezdové komunikace k čistírně odpadních vod do majetku
města
Rada města Černošice schvaluje uzavření darovací
smlouvy (CES 477/2017) mezi městem Černošice a společností TALLWIDE, s.r.o., IČ 01645072,
Chrudimská 768, Černošice o darování rozšíření
příjezdové komunikace k čistírně odpadních vod
městu.

• Žádost o prominutí části stočného
Rada města Černošice bere na vědomí žádost
o prominutí části stočného vzhledem k havárii vodovodní přípojky; nesouhlasí s odpuštěním části stočného ve výši 3.220 Kč vč. DPH za dobu poruchy
vodovodní přípojky k domu č.p. xx v Javorové ulici
a doporučuje uplatnit vzniklé náklady jako reklamaci u zhotovitele přípojky, případně jako pojistnou
událost.
• Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu
č. x v Poštovní č.p. xx (žadatelka J. S.)
Rada města Černošice souhlasí 1) s prodloužením
nájmu bytu č. x v Poštovní č.p. xx o jeden rok, tj. do
30. 9. 2018, 2) s uzavřením dodatku č. 5 k nájemní
smlouvě (CES 437/2012/5) s paní J. S., kterým se
prodlužuje nájem bytu do 30. 9. 2018.
• Žádost o pronájem hřiště v Husově ulici pro
pořádání drakiády
Rada města Černošice souhlasí s bezúplatným záborem veřejného prostranství - hřiště v Husově ulici
- pro konání drakiády dne 15. 10. 2017.

z radnice
Finanční odbor
• Rozpočtové opatření č. 64 a změna rozpisu
rozpočtu č. 45
Rada města Černošice schvaluje 1) rozpočtové
opatření č. 64, 2) změnu rozpisu rozpočtu č. 45.
Úsek právní
• Odpověď města na předžalobní výzvu pana
M.Š. ze dne 7. 8. 2017
Rada města Černošice bere na vědomí znění
předžalobní výzvy pana M. Š., bytem xxx ze dne 7. 8.
2017; souhlasí, aby bylo příslušné pojišťovně města Černošice nahlášeno zborcení zdi v ulici V Horce
a požadované nároky pana M. Š., a to z důvodu
právní jistoty, kdyby bylo soudem určeno, že město
Černošice je odpovědné za zborcení zdi; schvaluje
znění odpovědi města Černošice na předžalobní výzvu pana M. Š., bytem xxx ze dne 7. 8. 2017, kterou
se odmítají všechny nároky pana Š.
• Podnět k přezkoumání daňového rozhodnutí
Rada města Černošice souhlasí s podáním podnětu
k přezkoumání platebního výměru na penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně za
období od 5. 5. 2011 do 19. 2. 2016 ze dne 18. 3.
2016, č.j. 967596/16/2100-31471-205476, vydaný Finančním úřadem pro Středočeský kraj.
Odbor vnitřních věcí
• Vyhodnocení - Veřejná zakázka malého rozsahu pro pracoviště Podskalská - Nákup nábytku
2017
Rada města Černošice bere na vědomí zprávu
a doporučení hodnotící komise k veřejné zakázce
nákup nábytku pro pracoviště Podskalská; rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky dodavatele - Fintania Trade s.r.o., IČ 01555600, se sídlem Branická
213/53, Praha 4, 147 00 za celkovou nabídkovou

cenu 256.585 Kč bez DPH (310.468 s DPH);
schvaluje změnu rozpisu rozpočtu č. 46.
• Vyhodnocení - Veřejná zakázka malého rozsahu - Malování kanceláří – Podskalská
Rada města Černošice bere na vědomí zprávu a doporučení hodnotící komise k veřejné zakázce malého
rozsahu „Malování kanceláří – Podskalská“; rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky dodavatele - Miroslav Mleziva, IČ 46427821, se sídlem Smetanova
284, Hřebeč 273 45, za celkovou nabídkovou cenu
132.442,95 Kč bez DPH (160.225,97 Kč s DPH).
• Vyhodnocení - Veřejná zakázka malého rozsahu pro pracoviště Podskalská - Nákup a pokládka podlahové krytiny
Rada města Černošice bere na vědomí zprávu
a doporučení hodnotící komise k veřejné zakázce
malého rozsahu pro pracoviště Podskalská „Nákup
a pokládka podlahové krytiny“; rozhoduje o výběru
nejvhodnější nabídky dodavatele Aleš Sebastianides, IČ 12584878, se sídlem Karlická 834/10, 153
00, Praha – Radotín za celkovou nabídkovou cenu
403.957,90 Kč bez DPH (488.789 - Kč s DPH).
• Dodatek č.1 ke smlouvě 2/2009 („smlouva
o ochranných bezpečnostních službách“)
Rada města Černošice schvaluje návrh dodatku č. 1
smlouvy CES 2/2009 („smlouva o ochranných bezpečnostních službách“) s firmou WestPoint a.s. IČ:
25635603 se sídlem Slezská 65/A, 130 00 Praha 3;
souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě CES
2/2009 („smlouva o ochranných bezpečnostních
službách“) s firmou WestPoint a.s. IČ: 25635603 se
sídlem Slezská 65/A, 130 00 Praha 3.
Odbor vedení města
• Žádost o dodatečné schválení dodavatele
a ceny opravy vozu Škoda Fabia
Rada města Černošice souhlasí s udělením výjimky

z vnitřního předpisu č. 5 „Zadávání veřejných zakázek“” dle bodu 4.1. při opravě vozu Škoda Fabia za
celkovou cenu 27.505 Kč včetně DPH firmou FEMAT Radotín, s.r.o., Vrážská 1562/24a, Praha 5.
• Prodej cisternové automobilové stříkačky
CAS 25K - L101 obci Měrunice
Rada města Černošice schvaluje 1) odprodej cisternové automobilové stříkačky CAS 25K - L101 obci
Měrunice, čp. 67, 418 04 Měrunice, IČ:00266477
za nabídnutou cenu 360.000 Kč včetně DPH, 2)
kupní smlouvu č. 489/2017 mezi městem Černošice a obcí Měrunice o prodeji cisternové automobilové stříkačky CAS 25K - L101 dle přílohy tohoto
usnesení (CES 489/2017).
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
• Zápis z 24. zasedání sociální komise dne 4. 9.
2017
Rada města Černošice souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 5.000 Kč pro rok 2017 z. ú. Klubíčko
Beroun, který poskytuje registrované sociální služby
černošickému občanovi; schvaluje znění Smlouvy o poskytnutí dotace z. ú. Klubíčko Beroun; dále
bere na vědomí zápis z 24. zasedání sociální komise konané dne 4. 9. 2017.
Dodatečně zařazené body programu
• Nákup robotického hnětače do kuchyně základní školy
Rada města Černošice souhlasí s použitím finančních prostředků z Fondu investic ZŠ Černošice, p.o.
se sídlem Pod Školou 447, 252 28 Černošice, IČ:
61385158, ve výši 132.854 Kč vč. DPH na nákup
stroje Robot RM50H, univerzální od firmy SALMONGASTRO s.r.o. se sídlem Opatovická 112/2, 370
01 České Budějovice, IČ: 26030357.

Z 24. zasedání Zastupitelstva města Černošice (6. 9. 2017)
• Kupní smlouva č. 468/2017 s Českou poštou
s.p. na nákup pozemku parc. č. 471/10 v obci
a k. ú. Černošice o výměře 884 m2
Zastupitelstvo města Černošice schvaluje 1) odpověď města Černošice na nabídku koupě pozemku
parc. č. 471/10 v obci a k.ú. Černošice, 2) Kupní
smlouvu č. 468/2017 mezi městem Černošice
a Českou poštou s.p., IČ: 47114983, sídlem: Praha
1, Politických vězňů 909/4, PSČ: 110 00 na nákup
pozemku parc. č. 471/10 v obci a k. ú. Černošice
o výměře 884 m2 za částku dle znaleckého posudku
2.926.000 Kč s DPH.
• Kupní smlouva č. 484/2017 s QST Invest
s.r.o. na nákup pozemku parc. č. 2657/10 v obci
a k.ú. Černošice o výměře 5340 m2, lokalita Pod
školou
Zastupitelstvo města Černošice schvaluje kupní
smlouvu č. 484/2017 se společností QST Invest,
s.r.o., IČO: 27863310, sídlem: Praha 1 Nové Město, Myslíkova 174/23, PSČ: 110 00 na nákup pozemku parc. č. 2657/10 v obci a k.ú. Černošice
o výměře 5340 m2 za částku 15.356.500.
• Žádost paní V. K. zastupitelstvu města
Zastupitelstvo města Černošice bere na vědomí
žádost paní V. K. adresované zastupitelstvu města
Černošice, ze dne 7. 7. 2017 a odpověď OISM, ze
dne 24. srpna 2017, ve věci umístění cyklostezky
v ulici Na Skále.
• „Petice za obnovu lávky přes Berounku“ Dopis petičního výboru zastupitelstvu města
Černošice
Zastupitelstvo města Černošice bere na vědomí
petici s požadavkem na náhradu stávající lávky novou
lávku z ul. Dr. Janského.
• Strategický plán rozvoje města Černošice
2017 – 2022
Zastupitelstvo města Černošice projednalo 1) Strategický plán rozvoje města Černošice 2017 - 2022
ve smyslu zapracovaných připomínek po projednání
na 23. zasedání zastupitelstva konaného dne 12.
7. 2017, 2) Výhled rozpočtu 2018 - 2020 investič-

ních záměrů předložený Odborem investic a správy
majetku; schvaluje Strategický plán rozvoje města
Černošice 2017 – 2022; ukládá odboru vedení
města 1) provést závěrečné hodnocení Strategického plánu dle kapitoly 5, které se stane podkladem
pro tvorbu návazného strategického plánu, 2) uspořádat schůzku klíčových osob k projednání strategie
a zvážení aktualizace, návrhu nových opatření a vyhodnocení plnění stávajících opatření dle kapitoly
5; požaduje po všech orgánech města a odborech
městského úřadu, aby brali Strategický plán rozvoje
města Černošice 2017 - 2022 na vědomí při své činnosti a přispívali k jeho naplňování.
• Kronikářka města
Zastupitelstvo města Černošice bere na vědomí, že
od 1. 10. 2017 bude práci kronikářky města Černošice vykonávat paní Hana Štefková.
• Černošická společnost letopisecká - nová
členka
Zastupitelstvo města Černošice bere na vědomí
navýšení počtu členů Černošické společnosti letopisecké - od 1. 9. 2017 se novou členkou stává paní
Zdeňka Knězů.
• Rozpočtové opatření č. 63
Zastupitelstvo města Černošice schvaluje rozpočtové opatření č. 63.
• Investiční dotace v rámci dotační výzvy
13/2016 poskytnutá Státním fondem životního
prostředí - multikára pro TS s elektropohonem
Zastupitelstvo města Černošice souhlasí s přijetím
investiční dotace na nákup multikáry pro technické
služby s elektropohonem na základě Rozhodnutí
č. 03071721 o poskytnutí finančních prostředků
ze Státního fondu životního prostředí ČR, které je
přílohou tohoto usnesení, ve výši 510 tis. Kč na základě podané žádosti o dotaci schválenou Radou
města (R/90/38/2017); pověřuje Radu města ve
spolupráci s odborem vnitřních věcí, odborem technických služeb a odborem právním k úkonům směřujícím k uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory ze
SFŽP ČR dle pokynů SFŽP ČR a naplnění předmětu

dotace prostřednictvím veřejné zakázky na nákup
vozidla.
• Žádost o prodej pozemků parc. č. 3808/2
o výměře 23 m2, parc. č. 3809 o výměře 362
m2 a parc. č. 3806/2 o výměře 7 m2 v obci a k.ú.
Černošice, osada Lavičky
Zastupitelstvo města Černošice bere na vědomí doručenou žádost o prodej pozemků ve vlastnictví města Černošice parc. č. 3808/2 o výměře 23 m2, parc.
č. 3809 o výměře 362 m2 a parc. č. 3806/2 o výměře 7 m2 v obci a k.ú. Černošice v osadě Lavičky;
schvaluje záměr prodeje pozemků parc. č. 3808/2
o výměře 23 m2, parc. č. 3809 o výměře 362 m2
a parc. č. 3806/2 o výměře 7 m2 v obci a k.ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice v osadě Lavičky za částku 1000 Kč/m2.
• Darovací smlouva č. 315/2017, kterou město
daruje pozemek parc. č. 396/31 o výměře 19
m2 v obci a k.ú. Černošice v ul. Komenského
Zastupitelstvo města Černošice schvaluje darovací smlouvu č. 315/2017 mezi městem Černošice
a manželi T. M., a paní P. H., jejímž předmětem daru
je nově vzniklý pozemek parc. č. 396/31 o výměře
19 m2 v obci a k.ú. Černošice v ulici Komenského.
• 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
Zastupitelstvo města Černošice schvaluje smlouvu 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.
• Žádost o odpuštění stočného
Zastupitelstvo města Černošice schvaluje prominutí
stočného dle faktury č. 197865 ve výši 45.826,36
Kč za dobu, kdy dům č.p. xx v Radotínské ulici nebyl obýván a došlo k havárii vodovodního potrubí,
za podmínky, že vodné bude uhrazeno v plné výši
43.822,23 Kč.

9

z města a okolí

Zprávy
z městské
policie
Nepoučitelný řidič
Během jednoho týdne přišel muž o řidičské
oprávnění. Dne 9. 9. 2017 v odpoledních hodinách prováděla Městská policie Černošice
plánované měření rychlosti v obci Dobřichovice. V 17:20 hod. byla projíždějícímu vozidlu
tov. zn. Ford naměřena rychlost 83 km/hod.
Vozidlo bylo strážníky zastaveno a řidič vozidla byl vyzván k prokázání totožnosti. Dále
byl seznámen, že se dopustil přestupku podle
ust. § 125c, odst. 1, písm. f, bod 3, zákona
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích. Při následné lustraci řidičského oprávnění řidiče bylo zjištěno, že tento
přestupek nelze projednat na místě, jelikož se
muž stejného jednání dopustil dne 2. 9. 2017,
a tudíž mu bude vysloven zákaz řízení. Celá
věc byla předána správnímu orgánu k projednání a řidiči hrozí zákaz řízení až na dobu šesti
měsíců.

Názory zastupitelů
První krok
Mokropeský statek je předmětem déletrvající
diskuze, která není jednoduchá, a všichni dobře
víme, že uplyne ještě hodně času, než se s touto
stavbou začne něco dít.
Bylo by ale škoda zpětně litovat, že jsme aspoň
neopravili hodnotnou barokní bránu.
Její oprava jako první krok v nové etapě historie tohoto místa by ty další jistě navedla správným
směrem.
Jakub Špetlák, zastupitel Trojlístek

Dešťová kanalizace
Reaguji na starostův úvodník v srpnovém IL, který působí jako rozsáhlá obhajoba vedení města.
Všichni víme, že červnové deště byly extrémní
a že by rozhodně nebylo přínosem spekulovat
o tom, co by se stalo, kdyby… To už je „voda pod
mostem“.
Předem je potřeba nahlas říct, že někteří zkušení zastupitelé projekt rekonstrukce místních
komunikací nazvaný „Velký třesk“ kritizovali už
v samém počátku, a to kvůli opomíjení dešťové
kanalizace. Její smysl totiž mimo jiné spočívá v řízeném odvodu vod z komunikací, což má zásadní
vliv na jejich životnost.
Realita je bohužel jiná. Vedení města systému dešťové kanalizace náležitou pozornost
nevěnovalo.
Vyjádření starosty o tom, že dešťová kanalizace
je zdrojem „bleskových povodní“, je toho důkazem a také důkazem neznalosti.
Systém dešťové kanalizace se navrhuje právě
tak, aby odtok srážkových vod, které jinak nekontrolovaně tečou po povrchu zpevněných ploch,
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Nezvaný host
Dne 5. 9. 2017 v 19 hodin bylo strážníky
Městské policie Černošice přijato oznámení
o výskytu hada v rodinném domě v Hlásné Třebani. Had se měl nalézat v pokoji u dospívající
slečny. Hlídka přijela na místo, kde se po krátkém hledání podařilo v pokoji nalézt cca 30 cm
dlouhé mládě užovky. Nezvaný host byl odchycen a vypuštěn do volné přírody.

Pohřešovaný syn
Dne 12. 9. 2017 v 00:05 hodin přijali strážníci
MP Černošice telefonické oznámení od ženy
bydlící na Vráži v Černošicích, která uvedla, že
se pohádala se svým 13letým synem. Po této
hádce syn z domu odešel. K hádce došlo okolo osmé hodiny večerní. Syn doma zanechal
klíče od domu, mobilní telefon, peníze. Nejdříve se matka domnívala, že šel k nějakému
kamarádovi. Z tohoto důvodu obvolala všechny
rodiče kamarádů bez kladného výsledku. Jelikož už začala být zoufalá a syn se nevracel, vše
oznámila na MP Černošice. Strážníci po dostavení se na místo a zjištění všech důležitých
informací, včetně popisu syna a jeho oblečení,
o pohřešovaném dítěti neprodleně informovali odvodní oddělení PČR v Řevnicích a vyrazili
po dítěti pátrat v okolí Vráže. Během 15 minut
zpomaloval. Dosahuje se toho například navrhováním větší dimenze trub v komunikacích a škrcením odtoku vody z nich tzv. vírovým ventilem. Voda
je tímto způsobem pouštěna do vodotečí se zpožděním. Jedná se o způsob v ČR zcela běžný.
Naše situace je teď taková, že v mnoha komunikacích již dešťovou kanalizaci, natož takovou,
která by měla retenční schopnost, nevybudujeme. Bude tedy nutné budovat o to větší jinde.
Argument, že nešlo dešťovou kanalizaci
u všech silnic napojit, je také vadný. Dešťovou
kanalizaci je nutné řešit jako komplexní systém,
tzn. řešit před začátkem asfaltování silnice, nikoli
až potom. Zasakování je v geologických podmínkách Černošic velmi problematické a nelze s ním
vlastně počítat.
Také chci uvést, že zmínka o svádění vody ze
střech do splaškové kanalizace, což je jistě špatný jev, je v rovině spekulace, kdežto výměru silnic,
kde město vodu z povrchu nechá jen tak téct, můžeme přesně určit a určit bychom ji měli.
Jsem rád, že vedení města problematiku likvidace srážkových vod začíná brát vážně a činí kroky k nápravě, a v tom mu držím palce.
Jakub Špetlák, zastupitel Trojlístek

Rekonstrukce skateparku
Zastupitelstvo města Černošice schválilo strategický plán do roku 2022. Mimo jiné je v něm
zahrnuta i eventuální investice do skate-parku.
Rekonstrukce skate-parku už je vskutku na čase.
Asfalt, který je stávajícím povrchem, je vlivem aktivního používání silně vyježděný. Díky tomu se na
něm velice špatně jezdí. Moderní betonová varianta by přinesla černošickým jezdcům opět kvalitní zážitek z ježdění a byla by dobrým zázemím
i pro jezdce nové. A zájem o zachování tohoto
místa je. Důkazem budiž plný park mládeže a dětí
nejen na skatu, ale i na stále více populárních ko-

oznámila matka, že syn již přišel domů. Strážníci se vrátili k domu matky, kde již tou dobou
byla hlídka PČR, která si věc převzala k dalšímu šetření.

Přednosti zprava
Poslední dobou se množí drobné dopravní nehody ve městě, kdy jeden z řidičů nerespektuje
jedno ze základních pravidel provozu na pozemních komunikacích - přednost zprava. Dost
často jsou v místní zástavbě spatřena vozidla,
která se řítí křižovatkou vysokou rychlostí. Ve
spoustě ulic, zvláště v oblasti Vráže a Mokropes je přitom mnoho míst, kde nejsou ani chodníky a na silnici se často pohybují děti například
na kolech apod. Takové jednání řidičů je vůči
ostatním účastníkům silničního provozu značně
bezohledné a velmi riskantní. Mnohdy se jedná
o křižovatky, kde není ani dostatečný rozhled
do postranních ulic, kde může přijíždět vozidlo,
cyklista, nebo procházet chodec vedoucí třeba
psa na vodítku. Za Městkou policii Černošice
pevně věřím, že se mezi námi najde dostatek
slušnosti a začneme všichni toto pravidlo respektovat a zabráníme tak možným mimořádným a závažným nehodám, kdy kromě plechů
vozidel by došlo i k vážnému zranění osob.
Otmar Klimsza, Městská policie Černošice

loběžkách. Kromě sportu slouží skate-park i jako
zásadní místo setkávání a trávení volného času
mládeže. Kam budou mladí chodit, až se skatepark začne rozpadat a přestane být atraktivní?
Těžko budou posedávat po ulicích nebo chodit
na dětská hřiště. To by pravděpodobně nikdo
nechtěl. Dále netřeba připomínat velkou úlevu lidem a sousedům v dané lokalitě. Už dříve jsem
zmiňoval hluk, který bude betonem jednou pro
vždy ukončen. Ve skate komunitě se vede debata
o budoucí podobě černošického parku. Poslední
návrh nám zaslala společnost Unicorn/Unicron,
který vidíme na obrázku. Je to dílna skejťáků-architektů. I tak by mohl vypadat náš park. Ještě
další návrh nám bude posílat společnost Mystic
constructions, která stavěla stávající park a postavila řadu skate-parků po celé zemi. Teď už to
jen zrealizovat. Zatím jsme se nesetkali s negativní
odezvou na naše snažení. Jsem vděčný, že stejně
jako v mnoha jiných ohledech jsou i tady Černošice osvíceným místem. Věříme, že se to povede.
Michal Trešl

FOTO: Unicorn/Unicron
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z vašich názorů

V této rubrice přinášíme názory občanů na různé
problémy a témata týkající se našeho města a dění v něm.

Jak se chodí v Černošicích II
Myslel jsem si, že můj článek něco zlepší, ale
přijde mi, že je to ještě horší...
Každý den cestou na vlak si říkám, kolik aut
budu dnes muset obejít. Jeden den mi paní zastaví přes chodník dva metry přede mnou. Když
jsem se zeptal, zda jí nevadí, že stojí na chodníku, tak mi nejspíš její syn, kterého vezla k lékaři,
odvětil, že je to lepší než stát v silnici. Na to jsem
mu odpověděl, že mají za sebou půl metru místa. Na to už mu došly argumenty a zasypal mě
hromadou sprostých slov.
Tak bych mu rád touto cestou vysvětlil, že ne.
Není to lepší. Chodníky tu jsou pro lidi a ne na
parkování auta, nehledě na to, že toto bylo jediné auto na celé volné ploše.
Mrzí mě, že některým lidem nedochází, že
touto cestou po 7:30 chodí děti do školy a nechápou, že obcházet auta po silnici je pro ně
nebezpečné. Proč by nemohly zaparkovat jako
většina normálních lidí, to znamená šikmo anebo
na místě, které město k tomuto účelu nechalo
v ulici Dr. Janského dostavět. Jediným řešením
bych viděl přidat další sloupky k těm 3, co tam
již město před pár lety dalo.

Další ukázka arogance je stání na přechodu.
Paní se mě zeptala, proč si fotím její auto. Takže z toho vyvozuji, že si svého jednání ani není
vědoma. Tak bych jí rád vysvětlil, že tlusté bílé
čáry, tzv. zebra na silnici není jen zvíře v zoo, ale
i přechod pro chodce. Chápu, že vybrat si peníze z automatu je pro některé důležitější a jsem
rád, že si řidička aspoň spravila náladu tím, že

si na mě počkala u cukrárny na přechodu pro
chodce a těsně přede mnou to tam švihla.
Pokaždé, když něco takového vidím, vybavím si slova pana starosty, že v Černošicích žijí
dobří lidé, kteří dělají dobré věci. Bohužel je tu
i pár arogantních a bezohledných lidí myslících
jenom na sebe.
Svoboda Jan

2x FOTO: Jan Svoboda

Co způsobuje mastný hnědý film na hladině řeky
Tento dopis jsme zaslali Povodí Vltavy:

Vzhledem k tomu, že jedním ze základních poslání s.p. Povodí Vltavy je zjišťování a hodnocení
stavu povrchových a podzemních vod, včetně
zajišťování provozního monitoringu jakosti povrchových vod, obracíme se na Vás v následující
záležitosti, která se týká dolního toku Berounky,
konkrétně úseku mezi Dobřichovicemi a mokropeským jezem.
Již od roku 2016 se brzy ráno na řece v tomto úseku objevují koláče bílé pěny – nejdříve to
bylo pouze o víkendech, nyní prakticky každý
den. Ta sice cca v 10 hodin zmizí, ale během
dne se nyní ve vodě objevují shluky něčeho hně-

Park na Náměstí
Spoluobčané žijící poblíž Náměstí 5. kětna, ale
i v širokém okolí se snaží přesvědčit své zastupitele, aby neměnili územní plán této vzácné lokality ve prospěch majitele – developera, a poslední volnou plochu uprostřed Vráže pro město
odkoupili.
Petici již podepsalo přes 300 občanů Černošic a projekt na záchranu plochy získal podporu
Nadace VIA.
Nový majitel koupil na přelomu roku celou louku o 12 000 m2 za cca 12 mil. Kč jako plochu
pro sport a rekreaci bez možnosti staveb a nyní
jedná s městem o proměně její části na stavební
parcely.
Neformální skupině občanů se díky Rychlému grantu Nadace VIA podařilo pořídit dvě
studie podoby parku na celé ploše Náměstí (fb:
besedacernosice).
Z té první, od mladého černošického architekta MgA. Stanislava Pecha a A. Panochové,
Vám dnes předkládáme ilustraci využití parku.
Druhou studii, od zahradní architektky Věry Vo-

dého, co po koupání zanechává na kůži jakoby
mastný hnědý film. Domníváme se, že je možné,
že to je způsobeno buď nedostatečnou kapacitou některé čističky, nebo tím, že v tomto úseku
nebyla Berounka vyčištěna ani po posledních
třech velkých povodních (1981, 2002, 2013)
a koryto řeky – zejména v úseku mezi dobřichovickou čističkou a tzv. brodem, kde je řeka
extrémně mělká – je zarostlá různými travinami,
kapradím apod. Podobné znečistění jsme viděli
u kempu v Řevnicích
Jedná se o velice hustě využívanou rekreační
oblast, koupou se tu i malé děti, které si občas
nechtěně „loknou“. Proto s odvoláním na výše
kálové, Vám představíme v příštím čísle IL.
Že nevíte, kde Náměstí 5. května je? Vydejte
se na procházku: od restaurace Pod Lípou jděte rovně dolů Táborskou a pak zabočte kolem
živého plotu třetí ulicí vlevo (Strakonická). Po
100 metrech jste tam. Obejděte oplocenou louku s výhledem na Cukrák a panorama Hřebenů
a představte si tu park, který by sloužil ke každodennímu setkávání obyvatel Černošic, dětí
i dospělých.
Cestou spatříte na plotech cedule „PETIČNÍ
MÍSTO - zvoňte“.
Petiční archy jsou také v kavárně Bárka,
v klubu FF, v samoobsluze u Vávrů a na veterině
Canivet.
Na minulém zasedání zastupitelstva se nad
projektem otevřela živá diskuze o hodnotě plochy pro kvalitu života v obci. Větší prostor bude
parku na Náměstí věnován na říjnovém zasedání. Souzníte-li s myšlenkou parku, vydejte se na
procházku k petičním místům a přijďte 18. 10.
v 19:00 do Club Kina vyjádřit svou podporu.
Hanka Jelínková

uvedené základní poslání Vašeho podniku žádáme o prošetření původu těchto znečištění,
popř. rozbor Vaší laboratoří, co tedy je ta bílá
pěna a ty hnědé shluky, zda to není zdraví nebezpečné, popř. o vyčištění zmíněného úseku
Berounky. Již v 9/2016 zasílala členka našeho
spolku žádost o přešetření stavu znečistění, které trvá již 3 roky, na podatelnu Khsstc. pod č. j.
48090/2016 a nebylo jí odpovězeno.
Za spolek Lavičky, z.s. se sídlem
V Lavičkách 0696, Černošice – Mokropsy,
zaps. U Městského soudu v Praze IČ 04310632
Zdeněk Kozel, předseda

AUTOŘI: S. Pech a A. Panochová
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Drahomíra Irglová slaví 90. narozeniny
V neděli 8. října 2017 oslaví paní PhDr. Drahomíra Irglová své 90. narozeniny. Celý svůj život
prožila v Černošicích, kde ji zná skoro každý, protože více než půl století působila na radotínském
gymnáziu, kde učila studenty z celé řady černošických rodin.
Svou pedagogickou dráhu začala PhDr. Drahomíra Irglová v roce 1950 na umístěnku v Chebu,
odkud po čtyřech letech přešla právě do Radotína. Zde od roku 1954 až do roku 2008 učila na
Jedenáctiletce, Dvanáctiletce, SVVŠ a Gymnáziu
– tedy 54 let ve stále stejné budově a škole, která
jen v průběhu času měnila svůj název. Učila nejvíce francouzštinu, v případě potřeby také angličtinu a i matematiku. Byla přísná, ale spravedlivá,
a při abiturientských setkáních jí studenti vždycky

dávají najevo svoji vděčnost a vypráví, jak na ni
s láskou vzpomínají.
V letech 1968 - 1975 byla zástupkyní ředitele
gymnázia a v letech 1975-1984 byla na gymnáziu
ředitelkou. A díky této své pozici pomohla k získání středoškolského vzdělání i pražským studentům, kteří nemohli z politických důvodů studovat
na prestižních gymnáziích v centru Prahy.
Od roku 1990, jakmile bylo možno bez problémů vycestovat, pořádala se studenty každoroční výměnné pobyty ve Francii. Učila až do
svého vysokého věku, dokonce ve školním roce
2007/2008 oslavila na škole své 80. narozeniny
a v témže školním roce vedla třídu k maturitě z angličtiny v červnu 2008.
Popřejte tedy paní profesorce Irglové spolu

Letní kino Černošice hrálo již po páté
FOTO: Tomáš Hejlek

-- Letošní kino mělo díky vylepšené promítací
technologii lepší zvuk i obraz. --

Pátý ročník Letního kina Černošice proběhl
již tradičně na konci srpna. Několik posledních prázdninových večerů si do letního kina
přišlo zpříjemnit více než tisíc lidí. Různorodá
dramaturgická nabídka přilákala návštěvníky
všech věkových kategorií, kteří v průběhu čtyř
dnů zaplnili černošický Park Berounka. Každý
večer byl navíc uveden krátkým tematickým
předfilmem studentské tvorby.
Letos jsme oblíbenou místní akci výrazným
způsobem rozšířili, a to nejen z hlediska kapacity a propagace, ale došlo především k vylepšení promítací technologie. Kino tak nabídlo
dosud nejlepší zvuk i obraz ve své historii.
Poděkování za podporu akce
Letní kino Černošice se těší velké podpoře
místních partnerů, bez kterých by se, vzhledem ke vstupnému zdarma, nemohla akce
vůbec uskutečnit. Máme velikou radost, že nacházíme stále více lidí, kteří cení naši aktivitu.

FOTO: archiv rodiny

s naší redakcí do dalších let hodně zdraví a štestí,
ať se jí všechno daří a splní se jí všechna přání!
Dana Jakešová

Akci tak letos výrazněji podpořilo nejen město
a místní firmy, ale též soukromí dárci. Na další ročník letního kina v Černošicích se mohou
návštěvníci těšit znovu za rok a to 30. 8. –
2. 9. 2018.
Hlavními partnery letošního ročníku jsou
Dani Decor, Tybet Invest – Betonárna Černošice a město Černošice. Mezi další partnery
a podporovatele patří: Jana a Aleš Tichopádovi, Červený pneuservis, Rokal Praha, Pivovar
MMX, Cidrerie Kliment, Gardeo, Film Europe,
Naše Kniha, The Redbrick House a spolky
NGC Crew, Otevřené Černošice a podporu
přislíbil též Středočeský kraj. Všem podporovatelům srdečně děkujeme!
Pořadatelem Letního kina Černošice je iniciativa Na Nohou, která má za cíl stimulovat
kulturní a společenský život v oblasti Černošic
a okolí.
Více informací na www.nanohou.eu či
www.fb.com/nanohou.eu.
Za organizátory
Jan Jelínek, předseda sdružení Na Nohou

Letní soustředění sboru Mifun ve Slovinsku
V pořádání různých zahraničních cest už má dětský sbor Mifun bohaté zkušenosti. Pravidelně navštěvuje černošická partnerská města - německý
Gerbrunn a polskou Lesnici, a před lety uspořádal i veliké koncertní turné po jižní Francii.
Letošní závěr léta sbor strávil na devítidenním
soustředění ve Slovinsku a skvěle si ho užil.
Prvním cílem cesty bylo městečko Kobarid
v podhůří Julských Alp. Děti i dospělí si dopřáli
osvěžující koupel v řece Soči a pokračovali dál na
jih do Izoly, malebného přímořského městečka
s bohatou historií a širokým kulturním zázemím.
Sbor zde strávil pět dní plných zábavy i práce,
navazoval nová přátelství a uspořádal koncerty
v Izole i v sousedním Koperu. Každý den se pilně zkoušelo a všichni si zároveň užívali koupání
v moři, procházky po městě, nebo třeba úžasnou
místní zmrzlinu, zkrátka vše, co k takovému letnímu sborovému soustředění patří.
Posledních několik dnů Mifun strávil v Lublani,
kde také uspořádal závěrečný koncert ve spolupráci s českou ambasádou. Za zmínku jistě stojí,
že sbor dostal nabídku na další koncerty v obdo-
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bí adventu příštího roku ve slovinském hlavním
městě a okolí, kterou s radostí přijal.
Soustředěním děti provázeli zkušení lektoři,
spolupracující s dětským sborem Mifun už od
jeho založení. Spolu se sbormistrem Jiřím Polívkou jeho bratr Jan Polívka, působící na frankfurtské Hochschule für Musik und Darstellende
Kunst, dále muzikáloví zpěváci Štěpán Piller
FOTO: Ema Burgetová

a Veronika Spiegelová, flétnistka Markéta Stivínová a houslista Jiří Sládek, člen kapely Melody
Makers.
Výlet se vydařil, všichni se vrátili spokojení, opálení a nabití novými zážitky, a mohou se
s chutí pustit do práce v nové Mifun sezóně
2017/2018.
Jiří Polívka
-- Kromě zpěvu si děti užily i moře. --

z města a okolí

Zprávy ze základní školy
První školní den
V pondělí 4. září 2017 přivítala naše škola 103 nových prvňáčků. Za zvuků
písničky Září skladatelské dvojice Svěrák-Uhlíř se noví žáci naší školy seřadili
před Halou Věry Čáslavské, kde je přivítala paní ředitelka spolu s panem
starostou. Po slavnostním zahájení školního roku 2017/2018 si své žáky
odvedly paní učitelky do jejich nových tříd. V budově ZŠ v Komenského ulici
přivítala ve škole 18 žáčků 1.C zástupkyně ředitelky školy.

Škola v novém kabátě
Na všechny žáky čekala po prázdninách škola ve zbrusu novém kabátě.
Budova C se konečně dočkala zateplení, nové fasády a především konečně
výměny starých dřevěných oken za plastová. Do konce září by měly být už
také dokončeny veškeré práce i kolem budovy B. Učitelé i žáci by tak měli
mít dostatek klidu k realizaci výchovně-vzdělávacího procesu. Renovací prošla také školní budova v Komenského ulici, díky tomu se bude v novém školFOTO: J. Sacher

ním roce žákům i učitelům určitě daleko lépe učit. Jsme rádi, že se zřizovatel
o naši školu tak dobře stará a jen doufáme, že se v blízké době dočkáme
nejen stavby sportovního oválu, ale i přístavby dalších kmenových tříd a třeba i nových šaten v budově v Komenského ulici.
I přes veškeré stavební úpravy, kterými naše škola v průběhu posledních
několika let prošla, totiž už opět praská ve švech. K 5. 9. evidujeme 864
žáků, z čehož fyzicky školu navštěvuje 823 žáků (rozdíl představuje žáky
v domácím vzdělávání nebo např. ty, kteří žijí v zahraničí a do školy docházejí
pouze na přezkoušení). Družina čítá 10 oddělení a navštěvuje ji 277 dětí.
Celkem má Základní škola Černošice 38 tříd, to je o jednu třídu více než
v minulém roce.

Další novinky
Také pedagogický sbor letos posílil – abychom vyšli vstříc požadavkům
inkluze, rozšířili jsme provoz školního poradenského centra, hodiny reedukace tak mohou žáci nově navštěvovat v průběhu celého týdne. Zároveň
na škole působí 8 pedagogických asistentů, z čehož jeden je sdílený pro
dva žáky. Do projektu Obědy pro děti, který platí obědy žákům ze sociálně
slabých rodin, je letos z naší školy zařazeno 15 dětí. A jako každý rok slouží
budovy v ulici Pod Školou i Komenského také jako zázemí pro nejrůznější
kroužky (jejich konečný seznam naleznete na www.zscernosice.cz v sekci
Mimoškolní činnost), nově se u nás otevírá například Kroužek řemesel a kutilství, který si klade za cíl přivést děti k řemeslům a polytechnické výchově
obecně. Snad se jim to povede!

Žákovská už jen elektronická
Pro rodiče, učitele i žáky je ale určitě největší letošní změnou přechod na
elektronickou žákovskou knížku a elektronickou třídnici. Bude nám asi všem
chvíli trvat, než se s novým systémem sžijeme, ale věříme, že vše nakonec
povede k efektivnější oboustranné spolupráci a lepší informovanosti.
Do nového školního roku 2017/2018 přejeme všem žákům hodně štestí
a rodičům pevné nervy!
Michaela Šlesingerová, tisková mluvčí školy

-- Do školy letos nastoupilo 103 prvňáčků. --

inzerce

Řemeslo v Komunitní škole
Jeden strom
Víte, co jsou IKATY? My, ve škole Jednoho stromu už ano. A to díky
Alfonse Horeng, která přijela do České republiky na týden Indonéské
kultury až z ostrova Flores. Jednou ze zastávek na její cestě byla i naše
škola, za což děkujeme Indonéskému velvyslanectví v ČR.
A protože pro třeťáky až páťáky je školní rok 2017/18 v naší škole
spojen s projektem řemesel, předvedla nám Alfonsa tradiční tkaní Ikat,
což je pestrobarevná tkanina s neostrými konturami ve vzorování, kdy se
jednotlivá vlákna barví zvlášť, aby následně vznikl vzor.
Tato technika je velmi pracná, neboť každé vlákno se před barvením
obaluje samostatně tak, aby se barva dostala přesně tam, kam má. Jen
příprava samotného vzoru trvá týden. Vzory na tkaninách pak určují podobně jako naše kroje příslušnost k některému z míst na indonéských
ostrovech.
Alfonsa vyučuje tkaní Ikat na škole Lepo Lorun na Floresu, kde se
děti a mládež učí tradičním indonéským řemeslům, která díky své pracnosti řadíme mezi umělecká. Společné setkání je počátkem spolupráce
obou škol, kdy budou mít žáci možnost nejen vzájemné komunikace
v anglickém jazyce, ale i seznámení s kulturou obou zemí. Pokračujeme
tak v naší objevné cestě, která dětem ukazuje, jak je svět různorodý
a pestrý.

Pozvánky
9. 11. od 19.00 - Větrná pohádka, divadlo Pavla Šmída
Místo konání: Centrum Jeden strom, Dolnočernošická 443,
Dolní Černošice
14. 11. od 18.00 - Představujeme školu Jeden strom, Beseda pro
veřejnost
Místo konání: Komunitní škola Jeden strom, Střední 367, Černošice
Alena Laláková
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z města a okolí

Dědo, to je horko
8x FOTO: archiv SK Černošice

Z deníku mladého Tygra Kuby, hráče místního
hokejového klubu. V červenci, o prázdninách, na
chatě u dědy.

Dědo, to je horko. Co budeme dělat? Kdy už
bude hokej?
Musíš vydržet, hokej bude, až se udělá led na
zimáku. Teď je léto. Hraj fotbal, nebo si půjdeme
zaplavat, když je tak krásně!

Dědo! To je za strašně dlouho. Já se tak
těším na kluky. Nepůjdem si zahrát na
dvorek?
To máte ještě dobré, Kubo, my jsme mohli hrát až od listopadu. Až když zamrzl rybník,
řeka nebo byl led na stadionu. Ten ale neměl
střechu!

To je strašné, jak jste vůbec mohli hrát?
Hráli jsme jako o život! Chodily se na nás koukat
i holky! Neměli jsme žádnou výstroj, jen svetry
nebo bundy, dřevěnou hokejku. A nesmělo se
hrát s pukem nad kotníky.
Pamatuješ, jak jsme hráli ten turnaj v Černošicích? Byl jsi tam taky, i máma s tátou.
Nepamatuju, vždyť víš, že už jsem děda a těch
turnajů bylo tolik... Připomeň mi to.

To byla mela, dědo! Hráli jsme ve finále proti Tchořům z Bučovic. Hrál jsem s Olíkem
a málem jsem dal gól. Představ si, ta střela
lízla horní tyčku, byla to pořádná rána!
Jo tak to si pamatuju velmi dobře, Kubo. Když
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vás vidím hrát, jak já vám jenom „závidím“! Hrajete tak dobře...! Když na to pomyslím, hned si
vzpomenu, jaké to bylo, když jsem já byl ještě
kluk, jako jsi teď ty.
Jaké to bylo, dědo?
Skvělé! My jsme chodili hrát, když se nám chtělo. Ale nám se chtělo vlastně pořád. Neměli jsme
tréninky, jako máte vy. Ani trenéry. Měli jsme
vlastní plácek, o ten jsme se starali, a pořádali
zápasy proti tátům a dědům nebo stejně starým
dětem z vedlejší ulice nebo vesnice.

To jste museli mít příšerný známky ve škole, dědo! Teď mě něco napadlo, víš, jak to
umím dobře s mobilem nebo tabletem, víš
to, jo?
To víš, že to vím.
Vždyť to tam, dědo, právě teď píšou, přesně
to, co říkáš!
Ukaž, já si vezmu brejle, co tam máš?
No ten tvůj rybníkový hokej, dědo. A představ si v Černošicích na zimáku! (https://
www.sk-cernosice.cz/hokej)
No opravdu, Kubo, to je krása. Rybníkový hokej,
v pátek navečer nebo v neděli ráno … zdarma,
opravdu, to je ono!

Pamatuj si, Kubo, hra je nejlepší trénink. Musíš pořád dávat bacha, hra se rychle mění. To
můžeš vymyslet kdejakou ptákovinu, ale hra je
prostě hra. Ti nejlepší z našeho plácku pak hráli
za klub, jako hraješ ty, ale to není všechno. Například doktor Pušbauer, to byl takový technik,
puk nikomu nepůjčil, ten se vypracoval. Chtěla
ho Sparta. Nebo primář Vacenovský, ten hrál
dokonce s Kobranovem, i za reprezentaci!
Ale jak jste věděli, kdy budete hrát?
Stačilo se kouknout z okna, když mrzlo, šli jsme
hned ven. Nakonec se to vždy krásně sešlo.
Prostě takový rybníkový pouliční hokej!

Dědo, já bych chtěl hrát jednou
v reprezentaci.
Třeba budeš, hošku. Za chvíli přijde máma
z práce, tak si ukliď, ať máme oba klid, jo?
Konec.
Poznámka:
Článek vznikl za účelem podpory nové veřejně
prospěšné aktivity pořádané černošickým SK.
Cílem aktivity je snížit bariéry v dostupnosti veřejného hraní pro neregistrované hráče. Jména
využitá v článku mohou být záměrně pozměněna
nebo smyšlena.

z města a okolí

Černošický běh se i letos povedl

FOTO: T. Kratochvíl

Již potřetí se konal běžecký závod pod záštitou města Černošice, tentokrát na podporu místního Domu s pečovatelskou službou. Celkově se
postupně vydalo na trať 190 závodníků a závodnic od nejmenších dětiček
až po ostřílené běžecké veterány.
Skvěle byla letos obsazena nejdelší trať 10 000 m, na kterou vyběhlo
83 závodníků. První z mužů v této kategorii byl Tomáš Šťastný s časem
37:48 minut a nejrychlejší ženou Andrea Frantová s časem 45.00 minut.
Ve sportovním duchu se nesl rovněž nově zařazený závod rodinných štafet, který přilákal 13 odvážných týmů. Nejrychlejší byla rodina startující pod
jménem Impala. Hrdinské sportovní výkony byly zaznamenány i v nejmenších kategoriích dětí, které startovaly na tratích 250 a 650 metrů. Všem
běžcům a běžkyním srdečně gratulujeme!
Komu patří dík
Vyzdvihnout je třeba ty, kteří se podíleli na hladkém průběhu akce a významně přispěli ke sportovní a přátelské atmosféře.
Vážíme si podpory a moc děkujeme:
-	30 velmi ochotným a pracovitým dobrovolníkům,
- šikovným pekařům a pekařkám,
-	zástupcům DPS, kteří rovněž napekli a startovali dětský závod na 650
metrů a štafety,
-	paní ředitelce ZŠ, která odstartovala trať nejmenších závodníků,
- zástupcům zdravotníků,
-	milým a velkorysým sponzorům, kteří přispěli na závod,
- Technickým službám města Černošice,
- odboru kultury města Černošice,
- Městské policii města Černošice,
-	Honzovi Novákovi, komentátorovi, který je vtipný a neleká se ani deště,
- mnohým dalším, kteří nás podpořili.
Nejlepší momenty celého závodu jsou k vidění ve fotogalerii na našich
stránkách www.cernosickybeh.cz. Při jejich prohlížení zaplesá každý, kdo
v sobě nese sportovního ducha. Prohlédněte si je, zlepší se vám nálada!
Závod se povedl, a proto trénujte, za rok jsme tu znovu, již se čtvrtým
ročníkem.

-- Někteří účastníci se sice předem neregistrovali,
patřili však k okrase závodu… -FOTO: Petr Kubín

Zdar a sílu, děkujeme!
Organizátoři Dana a Petr Pánkovi a Bětka a Tomáš Kratochvílovi
-- Stejně jako v předchozích ročnících se závodilo hned v několika
kategoriích - od dětí až po zkušené běžecké veterány. Letošní novinkou
byla rodinná štafeta. --

FOTO: T. Kratochvíl

FOTO: Petr Kubín

-- Start závodu na 10 km --- Běželo se na trasách 10 km (dospělí), 3 km (dospělí a děti od 12 let),
a 650 m (dětské kategorie od 8 do 11 let). --

-- Déšť neodradil od účasti ani nejmenší závodníky. --

FOTO: Petr Kubín

inzerce
Výuka / Doučování

Nabízím doučování českého jazyka i výuku češtiny pro cizince.
Dále nabízím výuku ruského jazyka.
Výuka probíhá přes skype. Skype jméno: zofie.cz,
pro více informací zavolejte
Telefon: 731 512 948,
mail: evakat.cz@seznam.cz, Mgr. Eva Průšová
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Zprávy
ze Sokola
Soustředění oddílu gymnastiky
Sokola Černošice 2017
Letos jsme pro naše letní soustředění opět využili kemp Jinolice na dohled Prachovských skal
s ubytováním v pěkných chatkách, před kterými
jsme měli trávník k dispozici jen pro nás. Užívali
jsme si obrovského prostoru, kterého se nám
v tělocvičně nedostává. Zvlášť romantický byl
ranní běh voňavou loukou plnou rozkvetlých
ocúnů, i když některé děti v tom romantiku
neviděly.
FOTO: J. Formánek

-- Na soustředění gymnasté nacvičovali i pódiovou skladbu na TeamGym Junior. --

Zdálo by se, že obrovský věkový rozdíl cvičenců od pěti do dvaceti let bude dělat problém, ale opak byl pravdou. Děti tvořily dokonalou partu a vše proběhlo v naprosté pohodě.
Družstva tvořená členy různého věku plnila
mimo cvičení nejrůznější úkoly, kde největší
úspěch měla divadelní vystoupení na zadaná
témata a tvoření pyramid.

Do turistického kroužku přijímáme nové členy
- děti od 7 do 10 let. V rámci náplně kroužku
nabízíme: pohybovou výchovu, sportovní hry,
orientaci v přírodě, pěší i cyklistické výlety za
turistickými cíli v okolí, ale také třeba povídání
o horolezení, skialpinismu, vodáctví, cyklistice
či orientační běh.
Scházíme se jednou týdně, ve čtvrtek od 16
hodin v Sokolovně v Černošicích. Jednou za 4
až 6 týdnů o víkendu vyrážíme na výpravu. Někdy pěšky, jindy na kole, časem i na vodu, na
skály, v zimě i na běžky.
Pokud by Vás tato iniciativa zaujala, kontaktujte nás: turisti@karatecernosice.cz, tel. 731
160 646.
Michaela Dvořáková
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Za oddíl gymnastiky
Jaroslav Formánek

Nářadí jsme si vezli s sebou
Opět jsme vláčeli plná auta a přívěs nářadí,
ale nelitovali jsme. Hrazda, kladina, trampolínka, stálky, bedna, a dokonce gymnastická
pružná podlaha byly využity po celý den, dokonce i při poledním klidu, kdy poležení na žíněnce bylo příjemné. Šplhací lano zavěšené na
stromě bylo také často v permanenci jak pro
malá děvčata, tak pro dorostence a muže, kteří
udivovali kolemjdoucí šplhem bez přírazu.
Kromě klasických gymnastických prvků
jsme nacvičovali pódiovou skladbu na TeamGym Junior. Využívali jsme velkého prostoru,
protože prostor 12 x 12 metrů v tělocvičně nemáme. Úspěšně jsme zopakovali „železného
muže“, který spočíval v běhu a plavbě v rybníku, kde délka plavání byla odstupňována podle
věku. Noční bojovku lesem po strašidelných
světýlkách uspořádaly starší děti pro ty menší
a všichni si ji užili. Ti starší strašením, ti malí
trochou strachu a odvahy.
I když voda v rybníku byla chladnější, neodradilo nás to od koupání koncem týdne, kdy
se oteplilo. Stavby hradů z písku se účastnily
s nadšením všechny věkové kategorie.

CVIČENÍ PRO DĚTI 2017/2018

Turistický kroužek

Soustředění proběhlo v posledním týdnu prázdnin a zúčastnilo se ho 30 cvičenců
pod vedením trenérů Marty, Jaroslava a Jitky
Formánkových, Marty Lžičařové a Jaroslavy
Farové.
Soustředění se uskutečnilo na vlastní náklady dětí i trenérů.

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 15.3016.30h
SPORTOVKY PRO PŘEDŠKOLÁKY • 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 15.3016.30h
ATLETICKÁ PŘÍPRAVKA • pro děti od 5 do 6 let
• osvojení základních pohybových dovedností hravou formou • BĚHEJ, SKÁKEJ, HÁZEJ RÁD ...ATLETEM SE MŮŽEŠ STÁT! • ČT 17-18h
VŠESPORT PRO ŠKOLÁKY • 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
POHYBOVKY PRO ŠKOLAČKY • 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
STOLNÍ TENIS • 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
GYMNASTIKA • 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

CVIČENÍ PRO DOSPĚLÉ 2017/2018

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
BUĎ FIT PRO ŽENY • 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
BODYSTYLING • cvičení pro začátečnice i pokročilé • posilovací cvičení zaměřené na tvarování
postavy • cvičíme s pomůckami (posilovací gumy,
overbally, malé činky, stepy) • ČT: 19-20.30h
STOLNÍ TENIS MUŽI • ÚT: 19.30-22.30h, PÁ:
19.30-22h
STREATBALL MUŽI, ŽENY • ST: 20-21.30h
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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Říjen
v MC Mraveniště
• 6. 10. - Ovoce rádi máme, vitamíny v něm
dostáváme. Přivítáme děti ovocným špízem, který si dle chuti utvoří samy.
• 13. 10. - Co to zvoní, co to voní, chrastí,
nebo cinká. Z luštěnin si vyrobíme skvělé
chrastítko ke společnému zpívání.
• 20. 10. - Různé tvary mají, občas nás
i rozesmějí. Z brambory si vytvoříme veselého panáčka bramboráčka.
• 27. 10. - Když se do něj zafučí, větrník
se roztočí. Vyrobíme si pomocí drátku
a špejle barevný větrník.
MC Mraveniště můžete navštívit po prázdninách od 6. října, každý pátek od 9 do 11
hodin. Najdete nás v komunitním centru
MaNa, naproti kostelu, Komenského 2018.
Od 9 hodin se scházíme, v 9:30 zahájíme
program pro děti přivítáním, čtením krátké
pohádky, povídáním si, básničkami, učením se nových věcí zábavnou metodou.
V 10 hodin je čas na svačinku a poté následuje tematická výtvarná činnost. Naše
setkání zakončujeme společným zpíváním
s nástroji.
Aktuální program pravidelných setkání
i jednotlivých akcí najdete na našich webových stránkách: www.mcmraveniste.cz
Facebook: Mraveniště Černošice z.s
Kontakt: mraveniste@seznam.cz
Těšíme se na vaši návštěvu.
Nově příchozí maminky mají první návštěvu zdarma.
Za MC Mraveniště
Bára Kružel

Nábor nových členů
Černošický oddíl krasobruslení si dovoluje oznámit, že na základě zájmu o výuku krasobruslení
otevře další kurz přípravky pro nejmenší a kurz
pro děti s rodiči. Začínáme od října 1x za 14 dní
v pátek od 13.15 – 14.00.
Úkolem kurzů je, aby si děti i dospělí zdokonalili hybní stereotypy a aby celková koncepce
kurzů vyzněla jako komplexní pohybová průprava i do budoucna (např. in-line brusle, lyže). Vedení kurzů probíhá s individuálním přístupem dle
potřeb dítěte či dospělých.
V případě zájmu volejte na tel.: 777 910 470.
Za oddíl Krasobrusle Černošice
Daria Čiháková

Co dělali krasobruslaři v létě
Kdyby se naše nová tréninková sezóna zeptala končícího léta, co pro svoji výkonnost dělali
černošičtí krasobruslaři, určitě by ani nehlesla. Ne nadarmo se totiž říká, že co se nabruslí
v létě, to pak bude základem pro celou sezónu.
Ale jak trénovat, když náš domovský černošický
stadion mrazí jenom do dubna?

Děti musely cestovat za ledem do jiných měst,
trénovat i na suchu a pořád se udržovat v kondici. Ale vše jenom do takové míry, aby si užily
i prázdnin a odpočinku, a na pravidelné tréninky
po prázdninách se těšily.
Víkendové kempy i týdenní soustředění
Letos si naše děti mohly vyzkoušet trénovat
v Prostějově s bývalým mistrem světa Petrem
Barnou. Víkendové kempy v Nymburku byly
obsazeny těmi nejlepšími krasobruslaři i trenéry a my byli u toho. V Košicích jsme spolu
s reprezentanty Slovenska, Maďarska, Makedonie a Slovinska trénovali s olympionikem Dimou Dmitrenkem. V Českých Budějovicích děti
musely pilovat formu každý den třikrát na ledě
a také si doplnit fyzičku o každodenní atletiku,
balet, jógu.
Ani naši adulti (věková kategorie nad 18 let)
nezaháleli, nevynechali Letní školu V Náchodě pod vedením známého tanečníka Františka
Blaťáka.
V závěru prázdnin jsme již tradičně začali naplno ve Strakonicích na našem týdenním oddílovém soustředění.
Že toho bylo hodně? Zkuste se zeptat našich

krasobruslařů, anebo se přijďte podívat na naše
tréninky, s jakou radostí a nadšením si kouzlo
tohoto nesmírně těžkého sportu užíváme. Začali
jsme hned první školní den.
Za oddíl Krasobrusle Černošice
Anika Koukolová
FOTO: Lucie Čiháková

-- Relax po tréninku na soustředění
ve Strakonicích. -17
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Jak se herečka, kameraman, designerka
a markeťák v Černošicích sešli
Dva mladé a sympatické páry, Jana (herečka z Olomouce) a David (kameraman
z Mladé Boleslavi), Amálie (studentka
designu) a David (dříve student marketingu), se přistěhovaly do Černošic
za bydlením a prací. Jejich práce však
neobnáší zaměstnání od-do, ale originální podnikatelský záměr, který zároveň
spojují podobné hodnoty – ohleduplnost
vůči přírodě, poctivost, kvalitu a etické
normy. Někteří z vás jejich výrobky už asi
znají, ostatním s potěšením představujeme Naše kaše a Nemléko!
Co je Nemléko?
Nemléko je rostlinnou alternativou živočišného mléka. Má všechny jeho výhody. Hlavní
složkou jsou buď mandle nebo mák. Žádné
emulgátory, žádné konzervanty, zato spousta
přírodní chuti. Jeho trvanlivost je 14 dní od data
výroby. K dostání je v kavárnách či obchodech
se zdravými potravinami napříč celou Českou,
ale i Slovenskou republikou.
Co jsou Naše kaše?
Naše kaše nasladko jsou čerstvé obilné kaše
s ovocem. Naše kaše naslano jsou luštěnino-zeleninové pomazánky s bylinkami. Díky své čerstvosti jsou jejich příchutě sezónně aktualizovány.
Všechny jsou vyrobené z přirozeně bezlepkových surovin, bez chemie a jsou veganské.
Koupit si je můžete v několika městech po celé
republice, a nebo si je objednat po internetu.
XX Jak jste se od svých původně (vy)studovaných oborů či profesí dostali k vaření
a podnikání?
Nemléko: Potkali jsme se na vejšce. David studoval marketing a pracoval jako obchodní zástupce, ale s rozjetím podnikání ze školy odešel.
Amálka studuje pořád – výtvarné umění - teď
čerstvě dodělala bakaláře.
Naše kaše: Potkali jsme se v jedné pražské reFOTO: archiv A. Koppové a D. Balcara

-- Nemléko (makové a mandlové) i Nejogurty se
prodávají v designových skleněných lahvích. --
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FOTO: archiv J. Burešové a D. Borozidise

-- Jana Burešová a David Borozidis - mladý manželský pár, který před čtyřmi lety
rozjel projekt Naše kaše. --

klamní agentuře. S nápadem kaší přišla Janička.
Nevyhovovala jí těžká jídla v restauracích, a tak
si do práce chystala syté saláty s jáhlami nebo
pohankou, a doma pak ze „zbytků“ začala dělat
i kaše nasladko. Davidovi se to líbilo kvůli variabilitě. A jelikož ani jednoho z nás práce v reklamce nenaplňovala a i našim kamarádům ty
„naše kaše“ chutnaly, přišel nápad zajít s nimi
na farmářské trhy a zkusit je prodávat. To ovšem
nebylo tak snadné… V červnu 2013 jsme se přihlásili na Apetit piknik, prošli jsme výběr redakce a lehce nervózní jsme se ráno ocitli na trhu.
A lidi nám kvůli kaším div neutrhali ruce
XX Ani jeden z vás nepochází z Černošic –
co vás sem zavedlo?
Naše kaše: Nechtěli jsme bydlet na Žižkově
kvůli miminku – chtěli jsme víc přírody. Černošice jsme znali z jednoho výletu, a že jsme tady
našli bydlení, byla velká náhoda. Nastěhovali
jsme se sem do jednoho baráčku se zahradou
přede dvěma lety a moc se nám tu líbí! Vařit
kaše ale jezdíme do nedaleké Řitky.
Nemléko: Dřív jsme vařili v pronajaté kuchyni
na Libeňském ostrově v Praze. Skoro už jsme
s nimi i podepsali smlouvu na rekonstrukci prostor, ale potom jsme na internetu objevili černošickej mlejn – ten prostor vlastní super kluci
z Brna, navíc tu po Polárce zůstalo vybavení,
bylo to zkolaudované – když jsme se s nimi
setkali, za týden už jsme tady začali vyrábět!
A i jsme se tam nastěhovali, čímž jsme snížili své
životní náklady.
XX Jaké byly vaše podnikatelské začátky?
Měli jste vzor podnikavého ducha ve svých
rodinách?
Nemléko: U nás obou to podnikání v rodině je,
ale v jiném odvětví než v potravinářství. Jsme
ten typ lidí, co když začne něco dělat, tak se do

toho úplně ponoří. A tak to bylo i s Nemlékem.
První mandlové mléko jsme začali vařit v květnu
loňského roku, to nám bylo 22 let. Následně
v listopadu jsme rozjeli projekt na „hithitu“, kde
jsme vybrali téměř půl milionu a začali díky tomu
vyrábět i mléko makové.
Naše kaše: Kašemi jsme se začali živit asi půl
roku po začátku, respektive po půl roce jsme
odešli z práce. A za dalšího půl roku nás to začalo živit. Vždy jsme vařili v pronajatých prostorách, neměli jsme tedy žádné velké počáteční
investice, takže to šlo.
XX Jak jste se dostali na cestu tzv. zdravého
stravování?
Nemléko: Amálka je vegetariánka od 17, veganka od 20 let – z přesvědčení, a zároveň jí
to pomohlo i ze zdravotních potíží – alergie atd.
David na cestu vegana najel „z pondělí na úterý“
– přepnul a už nikdy si nedal nic neveganského.
Nejvíc se mu líbilo, že mohl jíst téměř nekonečný
množství jídla a nikdy nebyl plnej. Než si člověk
zvykne, že musí jíst větší objem, zhubne, ale pak
se vyladí. Oba nás jídlo bavilo a baví, a zajímali
jsme se o to, co jíme, a tak jsme si sami začali vyrábět rostlinná mléka. Dřív totiž – na rozdíl
od živočišného mléka – neexistovalo čerstvé
rostlinné mléko, jen trvanlivé. A to nám nechutnalo, o ceně a složení nemluvě – guma, emulgátor, stabilizátor, voda a dvě procenta mandlí –
hrůza…
Naše kaše: Pocházíme z normálně stravujících
se rodin. Naši rodiče kaším nepropadli… My
v současné době jíme živočišné produkty hlavně
kvůli naší roční dceři Emilce – děláme si tzv. masové soboty. Za důležité považujeme mít pestrý
jídelníček, ideálně v bio kvalitě.
Nemléko: První otázka každého „masožravce“
většinou je „Co jako jíš, když nejíš maso?“ Jde
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o zamyšlení nad tím, co jíst, a o hledání, experimenty, s čím se co dá zkombinovat a najednou
to člověka začne bavit! Veganství není dieta, ale
životní styl. Nemáme pocit, že bychom strádali,
to fakt jako ne. Zároveň ale rozhodně nechceme
nikoho agitovat do veganství Nemlékem. Chceme dělat produkt, kterej bude hezkej, kvalitní
a dobrej, a aby lidi třeba přemýšleli nad tím, že
není nutný kupovat toho tolik a kupovat to v supermarketech. Nemléko není primárně jenom
pro vegany!
XX Jaká všechna byrokratická úskalí jste
museli zdolat v rámci podnikání v potravinářském průmyslu?
Naše kaše: Dlouhou dobu jsme vařili doma.
Potom na Apetit festival, který jsme již zmínili,
byla potřeba dodat spoustu papírů – hygiena,
ohlášky, živnosťák atd., a tak jsme to jednoduše museli sehnat, když jsme tam chtěli jít. A pak
jsme díky kamarádům našli „inkubátor“, což je
kuchyně pro začínající podnikatele – tím se jednoduše vyřešily úřednické věci a nemuseli jsme
investovat do profesionálně vybavené kuchyně,
která má všechna potřebná razítka.
Nemléko: Neexistuje žádný portál, kde by bylo
na jednom místě napsané, co všechno je potřeba sehnat a kde. Samozřejmě jsme si tedy prošli
takovým tím klasickým kolečkem, kdy vás jeden
odkazuje na druhého, třetího, desátého… Ve výsledku nejlépe poradí ochotní úředníci.
Naše kaše: Kaše navíc nepatří do nějaké zákonem definované kolonky, což taky způsobuje
spoustu komplikací a hrozících zákazů a požadavků. Úředníci si s tím nevěděli rady… Bylo
tedy potřeba obrnit se trpělivostí, tohle vyřizovaní stojí strašně moc úsilí a času. Ale když to
chci dělat, zítra si zase sednu, budu telefonovat
a pročítat zákony…
XX O všechno se staráte sami, nebo jste
přizvali nějaké pomocníky, zaměstnance, spolupracovníky,…? Jak to u vás chodí
s výrobou?
Naše kaše: My máme brigádníky, kteří nám
pomáhají dávat kaše do krabiček a nalepovat
etikety. Na jednu směnu jednoho až dva. Kaše
vaříme jednou týdně, a to v neděli. Navaříme
cca 800 krabiček, které potom David rozveze
do obchodů. Kaše mají trvanlivost 6 dní. Teď už

FOTO: archiv A. Koppové a D. Balcara

-- Amálie Koppová a David Balcar stojí za inovativním know-how čerstvého rostlinného mléka,
které vyrábí pod názvem Nemléko. --

zvažujeme zaměstnance, potom bychom vařili
a rozváželi dvakrát týdně.
Nemléko: U nás jsou 3 kluci nastálo ve výrobě.
Potom pro nás pracuje jedna slečna na účetnictví, dva kamarádi externě na pomoc s online
marketingem, a jedna slečna na korespondenci. Všichni naši kluci jsou ohromně obětaví,
máme v práci takovou rodinnou atmosféru, což
je super! Trvanlivost Nemléka je dneska už 21
dní – na začátku to byl týden. A vyrobíme 3000
lahví týdně (malé, střední i litrové).
XX A jak jste to měli na začátku, než se vám
to rozjelo?
Nemléko: Půl roku jsme to vyráběli sami – ani
jeden z nás ale nejsme schopen přemýšlet nad
jednou věcí, kterou zrovna děláme, jsme takoví
roztržití, takže nám to šlo o dost pomaleji, než
to teď jde klukům. No a my dva teď už jen sedíme v kanceláři a spíš jen pomáháme ve výrobě,

-- Naše kaše si můžete vybrat slané nebo sladké, každopádně v nezaměnitelně pestrobarevných
obalech. -FOTO: archiv J. Burešové a D. Borozidise

když kluci nestíhají. David řídí obchod, Amálka
má na starost sociální sítě. Máme externí dopravu, kvůli které David vstává kolem 6. hodiny
ráno. Když je schůzka, tak tam jeden nebo oba
jdeme, ale jinak sedíme za počítačema. Původně jsme si říkali, že budeme pracovat jen do 20
hodin, ale to nevychází. Teď – asi po roce, jsme
konečně nasadili režim, že alespoň nepracujeme o víkendu.
XX Jaké jsou vaše plány k dalšímu rozvoji
„mlíka“ a kaší?
Naše kaše: Nemáme touhu rozjet to ve větším,
protože by to šlo proti našemu přesvědčení –
aby se neplýtvalo! V pomazánkách je sice větší
potenciál rozvoje než u kaší (díky delším spotřebním lhůtám), ale pořád chceme mít rodinnou
firmu, kde se chceme znát.
Nemléko: Taky nechceme, aby se plýtvalo.
Spíš chceme, aby se díky Nemléku víc šířila
myšlenka, že není nutné pít živočišné mlíko a že
kráva ho nedává sama od sebe… Chceme za
každou cenu, aby se udržela kvalita, ale zároveň
se nebráníme tomu, aby se to rozjelo třeba do
supermarketů – samozřejmě za předpokladu,
že se dodrží podmínky, že se tím nebude plýtvat,
že se to nebude skladovat ve špatných podmínkách atd. Např. jsme odmítli vozit Nemléko do
řeznictví nebo třeba burgeráren, které ani nenabízejí vegertariánskej burger… Chtěli bychom tu
značku brát jako portfolio rostlinných produktů
nabízejících alternativu produktům živočišným.
A také bychom ho chtěli časem rozšířit - teď už
máme jogurty, do budoucna bychom chtěli udělat třeba zmrzliny…
Naše kaše: Pro nás bylo úžasný zjištění, že se
to dá zvládnout i s dítětem
Nemléko: Věříme tomu, že za x let budou všichni přemýšlet trochu jinak – jsme mladí, chceme
změnit svět!
Adéla Červenková
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Sousedská lodní samoobsluha a její lidé
Černošická samoobslužná půjčovna loděk
v Chvojkových lázních stojí a slouží. Všem, kteří
se o to nějakým způsobem zasloužili, proto patří
poděkování. A pokud vás zajímá historie všedního říčního života v našem městě, přijďte na besedu s paní Ludmilou Szombatiovou Chvojkovou
a s panem Vladimírem Douskem, která se bude
konat v pátek 13. října od 19 hodin v klubu Ferenc Futurista (Vrážská 324).
Poděkování patří Nadaci Via v programu Živá
komunita, především díky štědré podpoře manželů Hany a Dalimila Dvořákových, manželů Silke
a Jaroslava Horákových a dalších dárců.
Velký dík patří individuálním dárcům z Černošic, Lipenců, Zbraslavi, Prahy a Kladna,
kteří na projekt lodní samoobsluhy finančně
přispěli:
Alena Srbová, Vladimír Líba, Jana Sticzayová, Eva a František Havelkovi, Kateřina a Viktor
Zborníkovi, Petr Kubín, Marek Král, Eva Gajdošová s rodinou, Heather McGadie, Petr Opavský,
Yvetta Nekvasilová, Spolu, z.s., Dita Limová, Jan
Lamser, Eva a Faical Bachiri, Kristýna a Georgi
Bečevovi, Kateřina Pavlitová, Zuzana a Vojta Pihrtovi, Marek Epstein, Štěpán Kliment s rodinou,
Kateřina Šavlíková, Vítězslav Prágr, Petra a Michael Vlčkovi, Lucie Crlíková, Zdenek Primus,
Michaela Kreuterová, Anna Taliánová a Jiří Křivonožka, Kateřina Halouzková a Ferenc Futurista;
všem, kteří pomohli, kosili, tahali, nosili, vozili, řezali, hrabali, impregnovali, natírali, čistili,
brousili, kopali, měřili, vrtali a půjčovali nářadí (a nástroje):
František Havelka, Eva Havelková, Šimon Havelka, Mirek Havelka, Marek Havelka, Ondřej
Havelka, Šimon Havelka, Jana Sticzayová, Vojtěch Fejlek, Mikuláš Novotný, Jan Rajmont, Martin Zborník, Dana Zborníková, Pavel Pihrt, Jan
Jelínek, Hanka Jelínková, Martin Pavlík, Jiřina
Pavlíková, Eva Straková, Daniela Göttelová, Petr
Borkovec, Maria Cavina, Yvetta Nekvasilová, Petr
Kubín, Víťa Prágr, Robin Primus, Jakub Špetlák,
Matyáš Nekvasil, Hanka Poislová, Honza Formáček, Iveta Plná, Oskar Frýda, Petr Hares, Jiřina

Program říjen 2017
6. 10. v 20.00
Paradogs + MamaHotel + Na Hraní
- koncert
Skupina Paradogs a z ní vzešlé kapely MamaHotel a Na Hraní na jednom pódiu, v jeden
večer nabitý kvalitní hudbou, to chceš. Vstup
90 Kč.
14. 10.
Country ples
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Šmejkalová, Andrea Bergmanová, Tereza Gueye,
Františka Králíková, Petra Stejskalová, Anna Lacová, Petr Novotný, Kuba Novotný, Vali Novotná,
Kateřina Eliášová, Viktor Zborník, Tomáš Vaněček, Filip Méheš, David Hulík, Simona Hulíková,
Vladimír Líba, Jan Lamser, Michaela Smetanová,
Tom Johnson, Joe Johnson, Vasyl Pauk, Vasyl
Maxym, Jan Kalivoda, Tomáš Jandura, Michael
Vlček, Petr Rajmon, Tomáš Kára, Jožka Opavská, Michaela Franková, Petr Opavský, Zuzana
Lazarová, Alena Srbová, Tomáš Srb, Milan Hampl, Matěj Hampl, Mirka Němcová, Dušan Podracký, Agata Ramešová, Ivan Lavryshynets, Tomáš
Kohout;
všem, kteří nakoupili jídlo, uvařili a upekli:
Hanka Poislová, Andrea Bergmanová, Jiří Nekvasil, Yvetta Nekvasilová, Eva Havelková, Jarmila Šavlíková, Sofia Adamová, Michaela Horynová
(Kavárna Bárka, Černošice), Tomáš Vaněček
a Filip Méheš (Pizza Metro, Černošice), Malvi
Borkovcová a Kristýna Zborníková;
kteří poskytli elektrický proud:
Tenisový klub Černošice, Jiří Morávek;
kteří bezplatně poskytli materiál a práci:
Karel Pešata - KP autodoprava a zemní práce,
Černošice, Petr Smolík - Betonárna Černošice,
Michal Trešl - Kovářství Černošice;
kteří dodali materiál a vyrobili molo pro
plavce:
Milan Hampl, Matěj Hampl, Rudolf Kříž, Jan
Kříž;
které vytvořily vstupní vývěsní štít:
Mirka Němcová a Františka Králíková;
kteří až osm dnů (ne však méně než dva) vytrvale pracovali:
Mikuláš Novotný, Vojtěch Fejlek, František Havelka, Petr Borkovec, Matyáš Nekvasil, Petr Kubín, Víťa Prágr, Jakub Špetlák, Honza Formáček,
Mirek Havelka, Oskar Frýda, Robin Primus, Petr
Opavský, Eva Havelková, Jiřina Šmejkalová, Andrea Bergmanová, Mirek Havelka, Viktor Zborník,
Tomáš Vaněček, Filip Méheš, David Hulík, Simona Hulíková, Petr Hares, Jan Rajmont;
kteří dobře poradili:
20. 10. v 20.00
Eric Clapton’s Birthday Concert
(Petr Samšuk, Pavel Jartym & Sam’s Band)
Další provedení koncertu na počest Erica
Claptona – mága kytary a atmosféry. Premiérově zazněl tento koncert ve vyprodané Malostranské besedě přesně v den Claptonových
72. narozenin – 30. 3. 2017.
Elektrická blues skvěle zahraje i zazpívá Pavel Jartym. Zazní i nádherné balady a největší
Claptonovy hity v podání Petra Samšuka a dalších. Nebude chybět řada kontrastů a barev,
vokály krásných zpěvaček, dechová sekce,
všechno prostě bude tak, jak to má být na pořádné show!
Petr Samšuk s kapelou již připravili recitál
k poctě Zuzany Navarové, Uzený večer pro
Petra Kalandru a zejména úspěšný program
k 75. narozeninám Boba Dylana, který zahráli opakovaně v Praze, ale i v Olomouci, Brně

Vladimír Líba (Spolek Podprůhon, Kladno),
Michaela Kreuterová (Nadace Via), Jan Kroupa
(České centrum fundraisingu) Václav Maisner
(advokátní kancelář), Václav David a paní Ludmila
Szombatiová Chvojková;
kteří věnovali kánoe:
Michaela Svatošová (modrá), Milan Novák
(červená), Tomáš Jandura (oranžová), Martin
Pavlík (červená plastová);
kteří vytvořili ohniště a lavičky:
Kristýna a Georgi Bečevovi, Dušan Podracký,
Vojtěch Fejlek.
Pozemek pro Sousedskou lodní samoobsluhu bezplatně poskytl: Karel Pokorný.
A největší dík patří architektům a realizátorům Vojtěchu Fejlkovi, Mikuláši Novotnému
(Battery Atelier).
Všem moc děkujeme.
Maria Cavina
FOTO: archiv M. Cavina

-- Samoobslužná půjčovna loděk již funguje.
Klíče se vyzvedávají v kavárně Bárka. --

a Písku. Petr Samšuk má samostatně v repertoáru i celovečerní program písní Karla Kryla.
Více informací (termíny koncertů, složení kapely atp.) najdete na www.petrsamsuk.cz. Vstup
140 Kč, v předprodeji v Club Kině 120 Kč.
22. 10. v 16.00
Pohádka o Ježibabákovi - pohádka pro
děti
V zastrčené chatrči v lese žije Ježibabák, ale
moc se nepovedl. Místo, aby lidem škodil, vše
poplete. A když ho navštíví Eliška, snaží se
z něj udělat člověka. Což se jí nakonec i přes
nástrahy jeho tety povede.
Napsal: Milan Duchek, hrají: M. Duchek, I.
Šormová, D. Schlehrová. Vstup 80 Kč.
L. Barchánková
Zpracováno z podkladů od interpetů.
Pozn.: Informace k akcím, které pořádá v Club
Kině město Černošice, najdete v samostatných
textech.

z města a okolí

Kam za kulturou, zábavou a vzděláním - v Černošicích
říjen
1. 10.

Pohádka z budíku - pohádka pro děti, Theátr Pavla Šmída

16.00, Club Kino

2. 10.

Lev Rubinštejn – ruský básník v Černošicích

Klub Ferenc Futurista, Vrážská 324

4. 10.

Velký den Bernarda v Café Vera – živá hudba, grilování, chlebíčky,
koláče, skvělá káva…

14.00-22.00, Café Vera v Hale Věry Čáslavské

5. 10.

Konec Švandy, aneb Hvězda padá z Mostu – představení divadelního souboru Křoví

19.00, Club Kino

6. 10.

Paradogs + MamaHotel + Na Hraní - koncert

20.00, Club Kino

7. 10. a 21. 10.

Farmářské trhy na Vráži

8.00-12.00, náměstí Centra Vráž

7. 10. a 21. 10.

Farmářské trhy v Mokropsech

8.00-12.00, prostranství u nádraží Mokropsy

7. 10.

Bass Černošice

Club Kino

8. 10.

Pohádkový les

13.00-17.00, start na konci Husovy ul.

8. 10.

Aga Derlak Trio - jazz koncert

20.00, Club Kino

13. 10.

Martina Trchová a Trio

20.00, Club Kino

13. 10.

Historie všedního říčního života v našem městě - beseda s paní
Ludmilou Szombatiovou Chvojkovou a s panem Vladimírem Douskem

19.00, klub Ferenc Futurista (Vrážská 324)

14. 10.

Garage Sale

po celých Černošicích

14. 10.

Bazar dětského oblečení, hraček a sportovních potřeb

16.30-19.00, Sokolovna

14. 10.

Kytara napříč žánry: Dave Goodman – vystoupení kanadského
virtuózního kytaristy

20.00, městský sál na Vráži, Mokropeská 2027

14. 10.

Country ples

Club Kino

15. 10.

O Tereze a Matějovi - hudební pohádka

16.00, Club Kino

18. 10.

Zasedání zastupitelstva

19.00, Club Kino

20. 10.

Eric Clapton’s Birthday Concert - Petr Samšuk, Pavel Jartym &
Sam’s Band

20.00, Club Kino

20. 10.

Happening: Sto let Finska

klub Ferenc Futurista, Vrážská 324
(naproti nádraží)

21. 10

Drakiáda se Sokolem

15.00, Na Višňovce

21. 10.

Blues Fest

20.00, Club Kino

22. 10.

Pohádka o Ježibabákovi - pohádka pro děti

16.00, Club Kino

26. 10.

Marianne Solivan & Walter Fischbacher Trio (USA/CZ) - jazz
koncert

20.00, Club Kino

27. 10.

Wróblewski Quartet – koncert

20.00, Club Kino

29. 10.

Helloweenský rej pro děti

16.00, Club Kino

v okolí
říjen
10. 10.

koncert Jazz Elements – pocta Zuzaně Navarové

19.30, zámek Dobřichovice

14. 10.

4. ročník Brdského festivalu svíčkové omáčky – Memoriál Jenufa
Šuchmy

od 14.00, zámek Dobřichovice

14.-15. 10.

Havelské posvícení – jarmark, Michal Hrůza, kapela Perutě (Milan
Peroutka), skupina historického šermu Alotrium a další

So i Ne od10.30, Nám. Sv. Petra a Pavla v Radotíně

19. 10.

Sexem ke štestí – divadelní představení - Stella je ve svých šedesáti 19.00, KS Koruna, Radotín
letech skutečnou odbornicí na oživení intimních manželských hrátek.
Proto se na ni obrátí stárnoucí Norbert, který není spokojen s intimním
soužitím se svou mladší manželkou Hedvikou. Norbert a Stella si jsou
evidentně sympatičtí. Hrají: Miluška Bittnerová, Martina Hudečková,
Vladimír Kratina a Vilém Udatný.

Facebook / Kultura v Černošicích
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Aga Derlak Trio - polský jazzový debut roku
Kdy: neděle 8. října od 20.00
Kde: Club Kino
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 (Aga) Derlak. I přes
svůj nízký věk tak má Aga Derlak všechny předpoklady stát se světovou hvězdou.
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 spo-

lečnost 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). Hlavními inspiračními zdroji
pianistky a samotného tria jsou Gerald Clayton
a Brad Mehldau.
Více: www.agaderlaktrio.com. Každopádně se přijďte o kvalitách tohoto tria přesvědčit
osobně. Vstupné 150 Kč, důchodci 120 Kč.
Pavel Blaženín

Happening: Sto let Finska
Kdy: pátek 20. října
Kde: klub Ferenc Futurista, Vrážská ul. (naproti nádraží)
V letošním roce (přesněji šestého prosince) oslavuje Finsko sto let samostatnosti. Při této příležitosti se v pátek 20. října 2017 v černošickém klubu
Ferenc Futurista koná happening, který připravil finský outlander a kulturní
uprchlík, konceptuální umělec a hudebník Pasi Mäkela.
„To, co chystáme, je takové kukátko na různé – vzdálenější i méně vzdálené – okraje finského kulturního dědictví. Dojde na televizní seriál, performance, hudbu, poezii, na řadu přijdou finské kořalky, jídlo a finština,“
říká Pasi Mäkela.
Na programu jsou ukázky z finského seriálu režiséra Jouka Turkky Kiimaiset Poliisit (Nadržení policisté) z roku 1993, z díla, které bylo po pěti
dílech zakázáno a které je vším jiným, než tím, za co je považováno –
ukázky s komentářem budou simultánně tlumočeny. V klubu zahrají noiser

Ruský básník Lev Rubinštejn
v Černošicích
FOTO: archiv básníka

Kdy: pondělí 2. října
Kde: klub Ferenc Futurista, Vrážská
324
Když už někdo ví, kdo je, kouká na to
rychle zapomenout… aneb do klubu Ferenc Futurista zavítá legenda ruské konceptuální poezie Lev Rubinštejn. Čtení
uvedou a moderují překladatelé a znalci
ruské poezie i prózy 20. století Alena
a Jan Machoninovi.
-- Lev Rubinštejn -Lev Rubinštejn (1947) je moskevský
konceptuální básník, esejista a náruživý amatérský zpěvák předválečných
sovětských písní. Začátkem 70. let začal experimentovat s poezií, která se
mu vehementně drala pryč z ploché stránky. A tak si své strohé básně zaznamenával třeba na krabičky od sirek, na etikety od vína, psal je i po zdech
opuštěných moskevských dvorů a pak se s nimi fotografoval.
V roce 1974 Rubinštejn vytvořil svou první „kartotéku“ – svérázný minimalistický básnický cyklus na přibližně stovce kartiček – samozřejmě i proto,
že ty praktické katalogizační lístky, které se vejdou pěkně do dlaně, měl neustále po ruce. Avšak také kvůli tomu, že nemohl oficiálně publikovat, a tak
své texty vlastnoručně vydal jako zvláštní samizdatový objekt. Záhy se ukázalo, že onen paklík nemůže jen tak nečinně ležet, že si žádá akci – vždyť
se musí číst, kartičky se musí jedna podruhé převracet. Nehybný objekt
se proměnil v poetickou performanci. Každá kartička nese samostatnou
výpověď. Můžou to být útržky rozhovorů z ulice, zlomky hádek z přelidněné
komunálky, pseudovědecká tvrzení, básnická klišé i ideologická a reklamní
hesla atd. Všechny ty výpovědi do sebe navzájem narážejí a často působí komicky. A jak tvrdí Rubinštejnův cechovní kolega Michail Ajzenberg –
smích je v konceptualismu zárukou úspěchu!
klub Ferenc Futurista
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FOTO: archiv kapely

-- Jen málo klavíristek je tak talentovaných
jako Aga Derlak. --

Romuald Fogolin alias Romano Krzych a hudebnice a malířka Iveta Plná
alias Poprvé a za peníze a PAM alias Pasi Mäkelä ve společném projektu
re: SPERM Dodekafoninen talvisota (Dodekafonická Zimní válka), interpretující skladbu ze slavného alba Shh! (1970) finské undergroundové
skupiny Sperm.
Následovat bude čtení z finské poezie, na němž se vedle Pasiho Mäkely
budou jako překladatelé a interpreti podílet Timo Malmstedt a Jitka Hanušová. Bude představen například spisovatel, básník, autor prvního významného finsky psaného románu Aleksis Kivi (zemřel v roce 1872 v pouhých
osmatřiceti), finskošvédský modernistický básník a překladatel (Pound
nebo Sanburg) a také významný hudební skladatel Elmer Diktonius.
Na Muumi Performance, inspirovanou Mumínky Tove Janssonové, přijedou finští performeři Jussi Saivo a Riikka Svamberg, kteří vystoupí společně s Pasim Mäkelou a Tomášem Procházkou (Handa Gote, B4 aj.).
Bude se hrát finská hudba z vinylových desek. Z originálního EP zazní
slavný konceptuální sound work Extendend Play z roku 1968, v němž hlasatel hlásí volební hlasy: „Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen…“ – jméno
finského prezidenta, který byl ve funkci od roku 1956 do roku 1981.
Redaktoři časopisu HIS VOICE, Petr Ferenc a Matěj Kratochvíl, připravují tuto událost finský mix tape. Jíst se bude kalakukko (bochník chleba
pečený s nakrájenou rybou, zaseklou do tmavnoucí kůrky) a pít finské
nápoje všeho druhu. Kdo přijde, bude vítán – a ten, kdo do klubu dorazí
s pravým finským příslovím, bude vítán obzvlášť. Jedno pěkné nefalšované
na konec: Sauna je lékárna chudého. Ať žije samostatné Finsko!
klub Ferenc Futurista
FOTO: archiv P. Mäkela

-- Finský prezident Urho Kekkonen v indiánské čelence. --

inzerce

Prodám
mezonetový byt 2kk 73 m2 s garáží
v ulici Zděnka Lhoty 468, Černošice.
Info: 731 156 471
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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? Přijďte na představení Standa Dudek, aneb
Hvězda padá z Mostu a zjistíte to. Autor hry Jiří
Hladovec sice přiznává inspiraci Tylovou báchorkou Strakonický dudák, větší vliv Tyla tam
ale v žádném případně nečekejte. Byli byste
totiž zklamaní.
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 štěstí 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 Velká dobrodružství

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. Srdečně zve město Černošice.
Pavel Blaženín

Bass Černošice oslaví desátou akci
na novém zvuku
tentokrát "tribe“. Inspiraci organizátoři tedy hledali u kmenových společností. Hosty jubilejní
desáté edice jsou djs KamCZa & Eska. Oba členové kultovní DNB FEVER crew společně rozjeli
vyhlášené večery v Café Nona s názvem Zlomená scéna, pod jejíž hlavičkou nyní hrají. Ostřílení
deepově naladění djs v Praze hostili celou řadu
jmen světové scény.
No a nebyl by to BASS bez oslavenců – tj.
organizátorů akce z místní DUNENI.cz crew
ve složení Jenouch, Wolfik, MindGroove, Vagi,
Eight Times, Danoush a Artomic. Chybět nebude fotbálek, světla, vizualizace, kulisy a hlavně
skvělá atmosféra. Takže připravte válečné barvy
a čelenky a dorazte do Club Kina oslavit bassové kulatiny.
Jan Paukert / DUNENI.cz crew

Kdy: sobota 7. října
Kde: Club Kino
Další BASS je tady a bude se slavit! V Club Kinu
se totiž sejdou příznivci drum&bassu již po desáté a to na zcela novém soundsystému značky
KV2, jenž patří mezi absolutní světovou špičku
a kterým nově klub disponuje.
Desátý Bass Černošice proběhne již v sobotu
7. října v Club Kině. Je neuvěřitelné, že to je již
po desáté. Když mi to kluci řekli, vůbec jsem jim
nevěřil. Jde přitom o jedinou akci tohoto charakteru v celém regionu. „Máme dokonce lepší návštěvnost než na dj scénu zaměřený klub v Berouně,“ říká jeden z organizátorů Marek Wolf.
Bass Černošice navštěvuje pravidelně až 250
návštěvníků především z řad místní mládeže.
Akce se snaží vymezit vůči bezcharakterním diskotékám a nabízí originálně pojatou dramaturgii
prezentující kvalitní tvář současné elektronické
taneční hudby.
Tématem v řadě desáté akce, ve kterém se
ponese grafika, kulisy, vizualizace i hudba, je

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

Pohádkový les:
Kdo zachrání
princeznu a čerta?
Kdy: neděle 8. 10., 13.00-17.00
Kde: start – na konci Husovi ul.
Chcete, aby se vaše děti krásně bály? Aby
pomohly strašné čarodějnici uvařit polévku z pavouků a žab a princovi zase zasytit
strašlivého draka? Vezměte je s sebou
v neděli 8. října do Pohádkového lesa
v Černošicích.
Město Černošice a společnost Velká
dobrodružství pro vás připraví trasu plnou
strašidel, vodníků, draků a rusalek. Děti
na ní budou plnit zcela originální úkoly.
Kilometrovou trasu, která povede lesem
a začíná na konci Husovy ulice, budou
děti a rodiče moci projít od 13 -17 hodin.
Na startu před zámkem dostanou malí
poutníci průvodní dopis s popisem trasy
a namalovanými pohádkovými postavami,
které cestou potkají. U každé postavy pak
dostanou zapeklitý úkol, za jehož splnění získají do dopisu razítko. Pokud splní
všechny úkoly, čeká je v cíli u Víly Jasmínky a Stromu splněných přání královský
poklad.
Pokud chcete být přednostně posláni
na cestu v čase, který vám vyhovuje, zaregistrujte se týden před akcí na www.velkadobrodruzstvi.cz do formuláře v rubrice Pohádkový les. Přijít můžete ovšem
i bez registrace. Vstupné je 50 Kč za osobu. Doražte v jakémkoliv počasí. Budete
se dobře bavit! Více informací denně na
FB Velká dobrodružství.
Lucie Nachtigalová

23

z města a okolí

Podzimní Garage
Sale je zde
Kdy: sobota 14. října
Kde: po celých Černošicích
V sobotu 14. října budete mít opět možnost
zbavit se pohodlně a navíc zábavně nepotřebných věcí, které doma přenášíte sem tam, utíráte na nich prach, nebo jste na ně narazili
po letech a celá ta léta o nich ani nevěděli.
Hned ve vedlejší ulici ale možná bydlí někdo,
kdo přesně to či ono shání. Jednoduše to
všechno proberte a nabídněte z vašich vrat
v rámci 14. Garage Sale Černošice. Adresu, na které budete prodávat, registrujte přes
online formulář, který najdete na webu i události na facebooku. Ve Zvonkové bude k dispozici volná louka pro přespolní. Novinkou
pro podzimní vydání je, že oficiální registrace
v mapce GS bude za poplatek 100 korun za
prodejní místo. To je fér, ne?
Cokoliv vás o GS zajímá, najdete na webu
www.garagesalecernosice.cz
nebo
na
facebooku.
Bára Malá a Bára Nováková
FOTO: archiv organizátorek GS

Kanadský virtuózní kytarista
Dave Goodman zavítá do Černošic
FOTO: archiv pořadatele festivalu

-- Černošičtí posluchači se mohou těšit
na Goodmanovu hru ve fingerstyle. --

Kdy: sobota 14. 10. od 20.00
Kde: městský sál na Vráži,
Mokropeská 2027
V rámci mezinárodního festivalu Kytara napříč
žánry vystoupí v městském sále na Vráži kanadský zpěvák, skladatel – písníčkář a virtuózní

O Terezce
a Matějovi
-- S podzimem opět přichází možnost zbavit se
nepotřebných věcí. --

Kdy: 15. 10. v 16.00
Kde: Club Kino
V hudební pohádce O Terezce a Matějovi můžete vidět příběh princezny Terezky, která vy-

kytarista Dave Goodman. Narodil se ve Victorii
/ BC (British Columbia) v Kanadě, kde vyrůstal
v muzikální rodině. Ve dvanácti letech začal hrát
na housle, ale rychle přešel na elektrickou kytaru, hrál rock and roll, blues a v dospívání se
začal zajímat o jazz.
Již v sedmnácti letech byl zvolen ve své věkové kategorii nejlepším jazzovým kytaristou v Britské Columbii a stal se členem legendárního
kanadského jazzového orchestru Phil Nimmons'
Honour Jazz Ensamble. Mimo jiné vystupoval
s takovými umělci jako David Sanborn, Jeff Healey, The Doobie Brothers.
Ve fázi hledání vlastního hudebního ega prošel změnou od elektrické kytary ke kytaře akustické, na které předvádí virtuózní rytmickou a dynamickou hru v takzvaném fingerstyle. V tomto
duchu vydal již celou řadu CDs, které dokumentují jeho mimořádné skladatelské a interpretační
dovednosti. Jeho písně nabité energií a dobrou
náladou okamžitě uchvátí posluchače.
Černošičtí posluchači se mohou těšit na jeho
hru ve fingerstyle, ale i na ředitele festivalu Stanislava Barka, který bude mít také kratičké vystoupení. Vstupné 150 Kč, senioři 120 Kč. Zve
město Černošice.
Pavel Blaženín

žene 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.
Pavel Blaženín

Přijďte na pořádný blues!
Kdy: pátek 21. 10. v 20.00
Kde: Club Kino
Město Černošice vás zve na nultý ročník mezinárodního bluesového festivalu Blues Černošice, na němž vystoupí dvě velkoformátové
kapely - B. B. Band z Mostu, Bíliny a Teplic,
FOTO: archiv Bluesweiser

-- Juraj Duro Turtev - frontman slovenské kapely
Bluesweiser -24

založená jako Bohouš Budina Band a slovenský Bluesweiser.
Od B. B. Bandu se můžete těšit nejen na klasické bluesové kusy, ale uslyšíte též folk a klasický rock. To vše v naturálním zvuku a osobité
úpravě a improvizaci, která k této muzice bezesporu patří. Improvizační sextet vám zahraje
ve složení: Vláďa "Orlík " Orlovský - akustická
kytara, zpěv, Vašek Schwarzinger - elekrická,
akustická kytara, harmonika, zpěv, Pavel Eissenhammer - elekrická, akustická kytara, Iva
Muzičková – cello. Bohoušek Budina – harmoniky a Karel Šípus - bicí.
Slovenští Bluesweiser mají na kontě již devět vydaných CD a jsou pravidelnými účastníky
bluesových festivalů ve střední Evropě. Frontmana kapely, zpěváka, skladatele Juraje Dura
Turteva budete nejspíše znát jako moderátora
pořadu ČT Blues ze staré Pekárny.
Opravdové blues nezazpíváš dvakrát
stejně
Kapela hraje v současnosti dravé elektrické
blues s funky, shuffle a boogie prvky. Repertoár

je postavený na vlastních kompozicích a vlastním zpracováním převzatých skladeb. Skupina
klade důraz na muzikální hravost, invenčnost
a humor. Přitom se vyhýbá kopírování cover
verzí známých bluesových standardů. Jak připomíná Ján Litecký-Šveda, skupina Bluesweiser, věrná herakleitovskému, že opravdové
blues nezazpíváš dvakrát stejně, potvrzuje, že
blues není jen hraním konstant přežvýkaných
stovkami muzikantů, ale tvořivým přístupem
k tomu, co tvoří základní nerv jazzové a rockové hudby 20. století.
Kapela bude hrát ve složení: Juraj Dura Turtev - zpěv, kytara Elo Vojta – bicí, Pavel "Doky"
Doležal – saxofony, Monika Doležalová Varga
- alt saxofón, Ivan Tomovič – kytara, Erik Bínovský – baskytara, Erich Boboš Procházka –
harmonika.
Přijďte na pořádný blues! Vstupenky na festival obdržíte za 180 Kč v předprodeji (minimarket u černošického nádraží) nebo za 200 Kč
na místě před koncertem.
Pavel Blaženín
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Tradiční
Halloweenský rej
v Club Kinu

FOTO: archiv Hentai Corporation

-- Kapela Hentai Corporation je známá výjimečnou formou svých živých vystoupení. --

NAŽIVO! - Hentai Corporation s novým albem
a oslava 10 let černošických False Hope
Kdy: 3. listopadu
Kde: Club Kino
Série koncertů NAŽIVO! přináší zatím největší
akci ve své historii. Již 3. listopadu do Černošic přijede jedna z nejšílenějších kapel české
hudební scény - Hentai Corporation. Ta zde
představí své dlouho očekávané druhé album
Intracellular pets. Večer odstartuje místní kapela
False Hope, která zde oslaví 10 let existence.
Hentai Corporation je česká thrash-rock’n’rollová kapela z Prahy, fungující od roku 2005, známá výjimečnou formou svých živých vystoupení,
nápaditými instrumentálními linkami a skvělým
vokálem excentrického Radka Škarohlída. Během své existence tato formace získala pověst
jedné z nejtalentovanějších a zároveň nejkontroverznějších kapel u nás.
Celou show odstartuje černošické uskupení
False Hope, které zde oslaví 10 let od svého

vzniku. „Adam Knetl a kytarista Matouš Verner
nabrali do party basáka Jirku Vošahlíka, který
v té době neměl ještě ani basu, ale nevzal to
zlehka, basu si koupil, hned se na ni suprově
naučil a začali jsme hrát ve zkušebně v Mokropsech,“ vzpomínají kluci na začátky kapely. Od
té doby se složení i rozložení nástrojů proměnilo. Jde ale stále o stejnou černošickou bandu,
která už po celé desetiletí rozehrává černošické
sály.
Čtvrtý koncert ze série NAŽIVO! proběhne 3.
listopadu v černošickém Club Kině. Série NAŽIVO!, kterou pořádá iniciativa Na Nohou, již druhým rokem za podpory města Černošice představuje přední jména české klubové i festivalové
scény přímo v Černošicích.
Více na www.nanohou.eu a www.facebook.
com/nanohou.eu.

Kdy: neděle 29. října v 16.00
Kde: Club Kino
Poslední říjnovou neděli se již tradičně sejdeme společně s duchy, strašidly, upíry i zombíky v útrobách Club Kina! Od 16 hodin se
můžete těšit na dlabání dýní, strašidelné divadélko, dýňovou polévku, stezku pro malé odvážlivce a hlavně spoustu srandy šmrncnuté
kapkou strachu a děsu. Letos pro vás připravíme opravdu děsuplnou atmosféru ve všech
dostupných prostorách i zahradě. A co by to
bylo za večírek bez dobrot? Kromě dýňové
polévky si i letos budete moci vybrat sladké
dobroty ve sweet baru. Dostrašíme přibližně
kolem 19. hodiny večerní, kdy už všechna
strašidla musí stejně vyrazit na noční směnu.
Sledujte @Partyaoslavy na Facebooku a nic
vám neuteče!
Malou ochutnávku a pozvánku pro vás připravujeme na Farmářský trh v Mokropsech
v sobotu 21. října. Přijďte si k nám dát tajemný
lektvar, pečené okaté lízátko anebo jen na kus
řeči. S Alicí z Farmářských trhů bychom vás
rádi pozvali také na malý Halloweenský bleší
trh. Pokud nemáte co na sebe, nebo vám vyrostly děti z kostýmů a na GS jste nesehnali
větší, můžete ty menší přijít nabídnout a od
sousedů nakoupit o číslo, dvě větší. Projděte
krabice, vyzkoušejte, co vám je a co ne a to
pak pošlete do světa. U našeho stanoviště si
budete moci vybrat i v naší malé půjčovně.
Bára Malá a Bára Nováková
FOTO: archiv @Partyaoslavy

Jan Jelínek / Na Nohou

Velký den Bernarda v Café Vera
Kdy: 4. října, 14.00-22.00
Kde: C
 afé Vera, v Hale Věry Čáslavské
u ZŠ Černošice
Café Vera se probouzí k životu a jeho provozovatelé přichystali pro návštěvníky den jiskřivého piva, moravského vína, burčáku a dobrého
jídla.
K poslechu zahraje živá hudba a k pití bude
pivo Bernard za neuvěřitelných 15 korun. Budou se grilovat klobásy a připraveny budou

-- Hudba Janoušek-Wroblevski Quartetu
je plná energie. -FOTO: archiv interpretů

naložené pochoutky, maso, domácí hermelín
i koláče, chlebíčky a polévka. K tomu samozřejmě skvělá káva.
Přijďte ve středu 4. října od 14 do 22 hodin
do Haly Věry Čáslavské podpořit nové příjemné místo pro setkávání obyvatel i návštěvníků
Černošic. Přijďte se podívat na novou výtvarnou podobu i probouzející se život Café Vera.
Oto Linhart, manažer a správce HVČ

-- Tak trochu strašidelná atmosféra
k Haloweenu patří. --

Janoušek-Wróblewski Quartet
Kdy: pátek 27. 10. v 20.00
Kde: Club Kino
Nový projekt dvou bývalých dlouholetých spoluhráčů z kapely Mocca Malacco, kteří se po
letech opět dali dohromady. Akustický kvartet
ve složení trombón, alt saxofon, kontrabas a bicí
ve skladbách z dílny všech členů tohoto tělesa
kombinuje vlivy new orleans, soulu, jazzu, newyorské downtown scény, free jazzu, rocku a bůh-

ví čeho ještě. V jejich hudbě je přítomný humor,
volná improvizace a téměř neúnosné množství
energie. Jako spoluhráče si přizvali vyhledávané
hudebníky - Miloše Klápště na kontrabas a Jana
Chalupu na bicí. Můžete se těšit na opravdu nevšední hudební zážitek. Přijďte v pátek 27. října
do černošického Club Kina. Vstupné 150 Kč,
důchodci 120 Kč. Zve město Černošice.
Pavel Blaženín
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Nové knihy v městské knihovně v Černošicích
Beletrie pro dospělé:
AARONOVITCH, Ben: Prokleté domovy – 4. díl
městské fantasticko-detektivní série odehrávající se
v Londýně, kde nadpřirozené zločince vyšetřují policajti- čarodějové;
DRDA, Adam: Příběhy hrdinů 20. století – poznejte dějiny prostřednictvím autentických svědectví těch, kteří je skutečně prožili na vlastní
kůži, příběhy bojovníků proti totalitě i jejich obětí
v Československu;
DUDEK, Oldřich: Kde je touha, bývá ouha! - kniha vtipných detektivních příběhů;
DVOŘÁKOVÁ, Petra: Sítě – tři příběhy mladých žen, které mají problémy se sebedůvěrou
a sebevědomím;
FOUSEK, Josef: Zkrátka bez pozlátka – rozhlasové fejetony pro Český rozhlas Plzeň z let 2011
– 2016;
KETTU, Katja: Můra – drsný román finské spisovatelky zachycuje období let 1937 – 2015 v prostředí gulagu Vorkuta;
KLEVISOVÁ, Michaela: Zmizela v mlze – severská detektivka s českým vyšetřovatelem od dvojnásobné držitelky ocenění Nejlepší česká detektivka;

MAŇÁK, Vratislav: Rubikova kostka: stručné
dějiny uchavců – společenský román, příběh mladého pedagoga, který se vrací po letech do rodného města;
MAŠINOVÁ, Milada: Kočky a jiné příběhy o strachu – hororové povídky;
MORTON, Kate: Ztracený slib - australský detektivní román;
PARIS, B. A.: Za zavřenými dveřmi – psychologický román o zdánlivě dokonalém manželství;
SWEENEY, Cynthia: Polštář – román o rodinné
pospolitosti i obyčejné lidské závisti;
WEISS, Otto: I Bůh viděl, že je to špatné: terezínská novela – novela z 2. světové války, kterou
autor napsal v Terezíně v roce 1943. Krátce poté
byl Otto Weiss zařazen do transportu do Osvětimi,
odkud se už nevrátil;
ZAJCEV, Vasilij: Zápisky odstřelovače – první
české vydání vzpomínek proslulého sovětského
odstřelovače. Zápisky jsou považovány za nejlepší záznam o stalingradské bitvě z pera přímého
účastníka bojů a představují klasické dílo válečné
literatury.

Týden knihoven
Kdy: 2. - 8. října
Kde: knihovna
V letošním roce proběhne ve dnech 2. - 8. října 21. ročník Týdne knihoven.
Tuto celostátní akci vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků
(SKIP). Letošní ročník bude věnován především práci knihoven s předškolními
dětmi a jejich rodinami. Tímto bych vás ráda pozvala k návštěvě černošické
knihovny, mimořádně i v sobotu 7. října, kdy bude knihovna otevřena od 9 do
11.30 hodin.
Celý týden budou moci zapomnětliví čtenáři vrátit knihy bez placení upomínek a noví čtenáři se budou moci přihlásit do knihovny bez placení registračního poplatku.
Co chystáme pro děti
Pro děti jsme přichystali anketu: Moje nejoblíbenější postava z knížek. Tři
vylosovaní výherci dostanou pěknou záložku. Pro prvňáčky bude celý říjen probíhat písmenková soutěž, pro ostatní dětské čtenáře knihovnická tombola.
Celý týden bude také ve znamení čtení z knížek Ondřeje Sekory, od jehož
úmrtí uplynulo letos 50 let. Děti nám, rodičům či prarodičům budou číst z jeho
knížek a každý malý čtenář dostane malou sladkou odměnu. Ve čtvrtek 5. 10.
si můžou přijít nejmenší návštěvníci knihovny pro omalovánky. Nebude chybět
ani soutěžní kvíz pro děti, tři vylosovaní autoři správných odpovědí dostanou
knížku.
Donášková služba
Chtěla bych ještě připomenout donáškovou službu knih. Tato služba je bezplatná, prioritně určená pro hendikepované a imobilní čtenáře. Zároveň ji však

Naučná literatura:
Bylinky: zdraví z přírody – bohatý bylinný receptář
obsahuje téměř 100 druhů nejznámějších a nepoužívanějších bylin u nás a také spoustu rad a návodů
na jejich použití v tradiční lidové medicíně;
RAVIK, Slavomír: Tajemství pokladů: poklady
v Čechách a na Moravě – poutavé příběhy o pokladech a jejich hledačích v českých zemích, plné
napětí, tajemství a záhad;
RICHTÁŘOVÁ, Eva: Léčivá moc ovoce a zeleniny – tato kniha může posloužit jako návod, jak se
zbavit zdravotních potíží ne pomocí léků, ale pomocí darů přírody jako je ovoce a zelenina;
RINZLER, Lodro: Buddha vchází do baru – kniha pro čtenáře, kteří buddhisty nejsou, ale chtějí se
o buddhismu něco dozvědět;
SMITH, Patrick: Zeptejte se pilota – v knize se
dozvíte vše, co jste kdy chtěli vědět o letecké dopravě a cestování letadlem. Poutavý text nadchne
každého pasažéra, fanouška dopravních letadel
i ty, kteří mají zatím z létání strach;
TOMČÍK, Jiří: Od nosorožců k protinožcům –
Tanzanie, Filipíny, Borneo, Bali a Austrálie – všechny tyto úžasné země můžete navštívit s cestovateli
Jiřím a Lenkou Tomčíkovou v poutavě literárně zpracovaném cestopisu.

mohou využít i občané s omezenou schopností pohybu či dlouhodobě nemocní. Podmínkou je pouze platný čtenářský průkaz a bydliště v Černošicích.
Službu a knihy můžete objednat na telefonním čísle: 221 982 562 nebo na
e-mailové adrese: knihovna@mestocernosice.cz.
Další služba je určená pro studenty, vybrané knihy si můžete objednat na
e-mailové adrese knihovny, my vám je připravíme a pak stačí knihy pouze
vyzvednout.
Těším se na vaši návštěvu a přeji hezký podzim, nejlépe s knihou z naší
knihovny.
Irena Šilhánková , knihovnice

inzerce
Léčebný QIGONG – říjnové lekce pro začátečníky
Přijďte zahnat podzimní chmury, zbavit se napětí a stresu,
rozproudit svou životní energii a nabrat sílu. QI GONG (čti
čchi-kung) je staročínské, velmi jednoduché cvičení Prokázány
jsou léčebné účinky u stovky nejrůznějších nemocí. Vyzkoušíte
něco nového a odejdete zcela zrelaxovaní a odpočinutí a tato
energie vám vydrží 3-4 dny na cokoliv potřebujete. Těším se
na vás! Monika Meliva
KDY: PONDĚLKY 16.10., 23.10 a 30.10.2017 od 19-20:30
STŘEDY
11.10.,18.10.a 25.10.2017 od 17-18:30
KDE: MŠ Barevný ostrov v Černošicích, Pod Ptáčnicí 2158
CENA: 200,-/90timinutová antistresová procedura
REZERVUJTE SI MÍSTO NEJPOZDĚJI DO 15h na tel: 777 983 505

inzerce
Jste přepracovaní? • Zažíváte stres?
Máte na sebe málo času? • Hledáte řešení svého problému?

... vyzkoušejte Metamorfní techniku...
více na www.inspirala.cz
objednávky: Sára Selucká 608111391, Kubánská 2306, Černošice

!! ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU NA SKLÁDKU !!
Vyklízení sklepů, bytů, pozůstalostí atd.
Stěhování všeho druhu.
Vše za rozumnou cenu.
Tel.: 773 484 056
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SK Černošice
přijme uklízečku
na ranní úklid zimního stadionu.
Informace : p. Slapnička tel.603 833 552

