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Gwyn Ashton (AUS)
Kdy: čtvrtek 9. listopadu od 20 hodin
Kde: Club Kino
Gwyn Ashton, charismatický australský písničkář, je hudebník výbušného temperamentu
a vynikající kytarové techniky. A ve svém blues
kombinuje mnoho různorodých vlivů. Sám v titulu jedné ze svých nejsilnějších skladeb říká:
„Cesta je mé náboženství,“ což u muzikanta,
který se narodil ve Walesu, ale podstatnou část
života prožil v Austrálii, aby nakonec – či alespoň na nějaký čas – zakotvil v Londýně, není
vlastně překvapivé. Jeho koncert tak slibuje nevšední zážitek.
Zpočátku byl ovlivněn melodickou hudbou
šedesátých let, brzy poté našel zalíbení v repertoáru klasických bluesových hudebníků Johna
Mayalla a The Bluesbreakers, Johnnyho Wintera
či Roberta Johnsona. Na koncertech a deskách
spolupracoval od sedmdesátých let s řadou
špičkových světových muzikantů, do Černošic
však přijede sám a předvede, že i „one man
band“ může vytvořit energii srovnatelnou s plnohodnotnou blues-rockovou kapelou.
Ve svých vystoupeních plných energického
blues a rocku střídá širokou škálu kytar, efektů
a zesilovačů, s jejichž pomocí kouzlí neuvěřitelně pulsující hudební proud. Posluchače si podmaňuje nejen kytarou, ale i foukací harmonikou,
zkresleným zpěvem nebo basovým bubnem.
Gwyn Ashton je technicky mimořádně dispo-

FOTO: archiv Gwyna Ashtona

-- Ve svých vystoupeních plných energického blues a rocku střídá Gwyn Ashton širokou škálu
kytar, efektů a zesilovačů. --

novaným hráčem, který střídá různé typy kytar
i různé hráčské styly.
Na koncertě v Černošicích kromě nejlepších
skladeb legendárních bluesmanů zařadí i své
vlastní, neméně sugestivní písně, v nichž komentuje svět kolem sebe. Chraplavý hlas, rock-

-- Černošický kostel rozezní Schnittkeho Requiem. -FOTO: archiv ČKF

ové cítění a neutuchající energie jsou tou nejlepší pozvánkou k návštěvě černošického Club
Kina. Přijďte se osobně přesvědčit ve čtvrtek 9.
11. od 20.00 do Club Kina a zažijete jedinečnou
show. Vstupné 150 Kč.
Pavel Blaženín

Schnittkeho
Requiem
Kdy: neděle 12. listopadu v 18.00
Kde: kostel Nanebevzetí Panny Marie
V neděli 12. listopadu v 18 hodin zazní v kostele
Nanebevzetí Panny Marie v Černošicích Requiem nejvýraznějšího autora druhé poloviny 20.
století Alfreda Schnittkeho v podání Pražských
Pěvců, které doprovodí Černošická komorní filharmonie pod vedením Stanislava Mistra. Předprodej vstupenek je v Minimarketu na černošickém nádraží. Děkuji za podporu městu a ZUŠ
Černošice a farnosti Třebotov.
Václav Polívka

z radnice

Rozpočet Černošic ve srovnání s podobnými městy
Jak jsme na tom ve srovnání s jinými městy? Přinášíme několik
zajímavých grafů ze serveru informaceoobcich.cz provozovaného společností CRIF – Czech Credit Bureau, a komentáře k nim. Srovnání je provedeno na 141 městech a obcích
obdobné velikosti – 5000-9999 obyvatel.

Využíváme rozumně dluhové nástroje, bankovní úvěry?
Graf dobře ukazuje, jak od roku 2013, odkdy jsme čerpali velké úvěry zejména na rekonstrukci komunikací, postupně dluhy splácíme. I tak jsme
ještě zadluženi výrazně více, než průměrné město naší velikosti. Podařilo se
nám ale v krátké době zásadním způsobem zlepšit kvalitu života ve městě.

Dluh v Kč na obyvatele
Jak velkou část příjmů jsme ušetřili?
Graf dobře ilustruje skutečnost, že v posledních čtyřech letech jsme ušetřili významnou část rozpočtu, kterou nyní, v souladu se strategií, potřebujeme na investice, které realizujeme bez dotací (rekonstrukce a stavba radnice, venkovní sportovní areál školy, nákup pozemků pod školou a v centru
města aj.).
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Jak moc nás zatěžuje splácení dluhů?
Graf vyjadřuje, jaké procento svých běžných příjmů obec musí vynaložit
na splácení dluhů a úroků z nich. Jsme mírně nad průměrem.
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Jaká část výdajů je určena pro rozvoj obce?
V roce 2015 se i u nás projevil výrazný nárůst investic, který přinesl závěr
evropského financování pro období 2007-2013 (s čerpáním ještě dva roky
po této lhůtě, tedy do roku 2015) – jak dále dokládá také následující graf.

Ukazatel dluhové služby v %
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Podíl kapitálových výdajů na celkových v %
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Byly tyto výdaje financovány dotacemi?
V roce 2015 jsme měli rekordní investice, ale ještě navíc jsme rekordní
podíl z nich financovali z evropských i státních dotací. Byli jsme v tom v klíčových letech výrazně úspěšnější než ostatní města.

Podíl investičních dotací na kapitálových výdajích v %
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Máme dostatek peněz?
Tento graf zjevně dává kladnou odpověď v porovnání s jinými městy. Zde
je ale velmi důležité zdůraznit, že graf je do roku 2016. Do tohoto roku
jsme – vědomě – šetřili a hromadili prostředky, které jsou v letech 2017
a 2018 potřeba na realizaci dlouhodobě připravovaných, ale bez možnosti dotace realizovaných projektů (radnice, ovál, nákup pozemků aj.). Pro
roky 2017 i 2018 je v rozpočtu celý zůstatek na účtech města, nahromaděný za několik let, zapojen na financování těchto investic, tj. vyčerpán.
Bez těchto prostředků by rozpočet nešel sestavit a investice dokončit.
Zapojení zůstatku v roce 2018 se předpokládá ve výši cca 100 milionů
Kč – prakticky všechny shromážděné prostředky na účtech. Po těchto
dvou letech budeme moci uzavřít zhruba sedmileté období (2012-2018),
během kterého se povedlo téměř skokově zrealizovat zásadní rozvoj našeho města, s jasnou strategií a s využitím všech dostupných nástrojů
jeho financování při současné rozpočtové odpovědnosti.
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z radnice

Distribuce Informačního listu
Vloni na jaře jsme změnili systém roznosu IL.
Po mnohých neshodách s Českou poštou,
která do té doby distribuci do schránek zajišťovala, jsme se rozhodli po vzoru Mníšku pod
Brdy zkusit, zda by se mezi našimi obyvateli našli lidé, kteří by tuto službu zastali. A našli! Šli
s námi do neznáma, protože jsme sami nevěděli, jestli a jak to bude fungovat. Samozřejmě
jsme narazili na nečekaná úskalí – jak to tak při
každém „podnikání“ bývá, ale doufáme, že nyní
je všechno již stabilizované a že jste všichni
spokojeni. A pokud náhodou někdo z vás s distribucí IL spokojený není, připravili jsme pro vás
medailonky současných distributorů, zaprvé
aby pro vás přestali být anonymní a zadruhé
abyste se na ně mohli obrátit přímo.
Proč jsme přestali s poštou spolupracovat?
Protože jsme každý měsíc obdrželi desítky stížností, že vám IL nedorazily do schránek. A když
jsme si na poště stěžovali, vyslechli jsme si
spousty různých odůvodnění, ale víc jsme s tím
udělat nedokázali. Po sáhodlouhých vyjednáváních s poštou jsme získali návrh smlouvy, která
ovšem vůbec nic neřešila – stanovila totiž nekolikaprocentní možnost nedodání bez sankcí.
Dalším důvodem pro ukončení spolupráce
byly dlouhé lhůty – pošta v objednávce roznosu
udává pět pracovních dnů s tím, že se nezapočítává den přijetí objednávky. Z toho vyplývá, že
když jsme IL dodali na poštu v pátek a zároveň
i objednali roznos, přes víkend si tam zpravodaje poležely a k některým z vás se dostaly až
o týden později. Nedejbože když se do toho
přimíchal státní svátek…
A posledním důvodem byla cena – ceník
České pošty je totiž rozdělen do několika váhových kategorií. V měsících, kdy bylo v IL více
příspěvků a navyšovali jsme počet stran, jsme
museli v tiskárně objednat papír s nižší gramáží, abychom se vešli do běžné hmotnosti a nepřeskočili do dražší váhové kategorie…
Navzdory tomu všemu občas od některých
z vás dostáváme stížnosti. Většinou se to týká
obyvatel z chatových oblastí, kde jsou hromadné schránky. Do těch my se totiž nedostaneme
(patří právě České poště), a tak jsme postupně
vypracovali systém, kdy IL na základě individuálních požadavků a po konzultacích se šerify
jednotlivých osad necháváme buď přímo ve
schránkách, nebo na místech, kde si je můžete
vyzvednout (restaurace apod.).
Zažili jsme toho za rok a půl více než dost,
dalo to práci, ale věříme, že
to stojí zato!

Jiří Blažej
Oblast: zelená
Kontakt:
jiriblazej@icloud.
com, 721 065 643
Pan Jiří Blažej je – jak sám
říká - spokojený starobní důchodce. Dříve pracoval v bankovnictví. Informační listy roznáší od začátku (tj. od dubna
2016). Původně měl na starosti pouze oblast
Horních Černošic, párkrát „zaskakoval“ na Nové
Vráži, a od letošního léta převzal i Mokropsy.

4

XX Jak jste se dostal k distribuci IL, proč
jste si tuhle práci vybral?
K distribuci IL jsem se dostal přes inzerát Města, a motivovalo mě podrobnější poznávání ulic
a jejich zahrad (zajímám se o zahradní architekturu), pohyb pro zdraví a setkávání s lidmi.
Snažil jsem se a snažím se i nadále dělat práci,
která mě bavila a měla smysl.
XX Máte nějaké vtipné historky spojené
s roznosem?
Jako vtipné se mi občas zdá, že u několikamilionové vily je malá nebo nefunkční poštovní schránka. Rád jsem za pochodu opravoval
zámeček u schránky ZŠ Komenského, aby IL
necestovaly po chodníku. V Horce už na mě
pravidelně čeká sympatický bernský salašnický pejsek, kterému na oplátku u plotu promasíruji páteř.
XX Jak dlouho žijete v Černošicích?
Do Černošic jezdím za přítelkyní a jejími dětmi
od r. 2003, tj. 14 let. Kromě skvělého vztahu,

který spolu máme, jsem nadšen krajinou Berounky a s přítelkyní rádi surfujeme „s hůlkama“ zdejší přírodou.
XX Jaké je Vaše oblíbené místo ve městě?
Těch míst v Černošicích je více. Na 1. místo
bych zařadil hřbitov s kostelem, pak ulice s vyhlídkou na údolí Berounky a restauraci Jedličkovy Lázně!
XX Jak trávíte svůj volný čas?
Můj statut důchodce mi umožňuje brát volný
čas jako stav trvalý. V mém věku a se svými životními zkušenostmi dělám jen to, co mě baví,
těší a naplňuje radostí a štěstím - je to v lásce
k nejbližším, pomáhání druhým, rád pracuji na
zahradě, chodím do přírody, poslouchám hudbu, nebo si čtu.

Tereza Velinská
Oblast: oranžová
Kontakt: tereza.vel@seznam.
cz
Slečna Tereza Velinská –
stejně jako pan Blažej a sleč-

z radnice
na Johanovská - roznáší IL od začátku. V červnu
úspěšně dokončila naši základní školu a od září
letošního roku je z ní studentka Karlínské obchodní akademie (zaměření cestovní ruch).

XX Jak dlouho žijete v Černošicích?
S Černošicemi jsem spjata od mala, jelikož zde
mám babičku s dědou. Trvale tu žiji od svých
6 let.
XX Jak jste se dostala k distribuci IL, proč
jste si tuhle práci vybrala?
Náhodou jsem zahlédla inzerát v IL a řekla jsem
si, že by nebylo špatné si jednou za měsíc
přivydělat.
XX Máte nějaké vtipné historky spojené
s roznosem?
Určitě jsem se u roznášení zasmála, nebo si
i zanadávala. Někdy je roznos příjemná procházka a někdy zase pocit, že vám zimou
upadnou prsty. Hraje v tom velkou roli počasí
a samozřejmě i nálada. Ale za ty úsměvy od lidí,
kterým listy předávám, nebo za ten pocit, když
mám všechno hotové, to stojí.
XX Jaké je Vaše oblíbené místo ve městě?
Tam, kde se během chvíle zbavím většího
množství IL (např. bytovky v Karlické) 
XX Jak trávíte svůj volný čas?
Kamarádi, rodina, procházky se psem, relax,
filmy a hudba.

Sára Johanovská
Oblast: modrá
Kontakt: sjohanovska@seznam.cz
Slečna Sára Johanovská
– stejně jako pan Blažej
a slečna Velinská - roznáší

Jednou větou...
• Muzeum Věry Čáslavské zřejmě v Černošicích nevznikne. Stojí mu v cestě řada menších
či větších komplikací, které v součtu posouvají
záměr mimo rámec rozumně dosažitelného
a udržitelného - od finanční náročnosti rekonstrukce budovy, na kterou by se nemuselo podařit získat ani dotaci ani silné sponzory, přes
absenci dostatečně přesvědčivého konceptu
možné podoby samotného muzea, nejistotu
ohledně zajištění cenných exponátů, až po
riziko ztrátového provozu po otevření muzea
v případě nízké návštěvnosti, nebo naopak
přílišného dopravního zatížení okolí v případě
návštěvnosti vysoké – a k tomu velká časová
náročnost přípravy a koordinace takového
projektu, který měl vzniknout nejpozději do
letních olympijských her v Tokiu v roce 2020.
Do rozpočtu na příští rok tak není na záměr počítána žádná částka - ještě ve fázi přípravy jej
ukládáme k ledu. Pro prostor současné pošty
a knihovny budeme hledat jiné využití.
• Od projektanta jsme nechali zpracovat návrh úprav pro další zpomalení dopravy na ulici
Karlštejnská a budeme o nich jednat s krajskou správou silnic, které ulice patří. K tématu
také samostatný text.

IL od začátku. Studuje třetí (resp. pátý v šestiletém cyklu) ročník prestižního pražského gymnázia Jana Nerudy.

XX Jak dlouho žijete v Černošicích?
V Černošicích žiji již 12. rokem. Přistěhovali
jsme se, když jsem šla do 1. třídy.
XX Jak jste se dostala k distribuci IL, proč
jste si tuhle práci vybrala a jak Vás baví?
Inzerát ohledně distribuce jsem našla právě
v IL. Jelikož mi v té době bylo 15, byla to pro
mě ideální brigáda. Mám kromě náročné školy
mnoho zájmů, a tak je časově flexibilní práce
skvělá. Moc mě to baví, při roznosu si většinou
i odpočinu a poznám díky tomu mnoho nových
lidí, kteří bydlí třeba jen pár ulic ode mne.
XX Máte nějaké vtipné historky spojené
s roznosem?
Dítě hrající si za plotem: „Mami, to je ale zvláštní pan pošťák!“ A pak spoustu agresivních
pejsků, kteří ale ve skutečnosti jsou prý strašně hodní. Jen já se bojím přiblížit k plotu, prý
úplně zbytečně…
XX Jak trávíte svůj volný čas?
Ve volném čase nejradši tancuji (dělám závodně street dance). Také ráda jezdím na kole
a běhám. Vlastně jakýkoliv sport!

Adam a David
Kubešovi
Oblast: žlutá
Kontakt: 602 954 479
(tatínek)
Dvojčata Adam a David
jsou mezi distributory nováčky. V listopadu oslaví
své 15. narozeniny a listo-

• Podle tiskové zprávy, kterou vydalo Ministerstvo dopravy ČR v den podpisu Společného memoranda se svazkem obcí Region Dolní
Berounka ke snížení hlučnosti trati Praha-Beroun (viz minulé číslo IL) je v současné době
vyčleněno cca 180 milionů korun, což by při
50% spolufinancování ze strany nákladních
dopravců mělo stačit na modernizaci hlučných
brzdových systémů cca 30 tisíc nákladních
vozů, a to od letošního roku do roku 2021.
(Pro doplnění – staré brzdy s kovovými špalíky
způsobují nadměrný hluk nejen při brzdění;
způsobují též rychlejší opotřebení kol a potažmo i kolejí, a to pak druhotně dál zvyšuje hlukové zatížení. V některých západních zemích
budou již brzy zcela zakázány.)
• Letošní Černošický běh skončil výtěžkem
19.405 Kč ve prospěch černošického Domu
s pečovatelskou službou (DPS). Děkujeme organizátorům i všem účastníkům!
• Na uvolněné místo po Ondřeji Paříkovi nastoupila do zastupitelstva za hnutí ANO paní
Jana Zelinková.

padové číslo IL bude jejich
prvním roznosem, takže
vás prosíme o pochopení
při případném nedodání
adekvátního počtu kusů do
schránek.

XX Jak dlouho žijete
v Černošicích?
V
Černošicích
(Mokropsích)
žijeme od narození, naše rodina patří mezi
starousedlíky.
XX Kde a co studujete?
Chodíme do deváté třídy základní školy v Černošicích. Stejnou školu navštěvoval i náš táta,
děda i naše prababička, která nyní slavila 95
let.
XX Jak trávíte svůj volný čas?
Adam: Rád trávím čas venku, hraním PC her
a učením se do školy, ve volném čase chodím
také do hudební školy, kde se učím hrát na
bicí.
David: Teď mám před přijímacími zkouškami na
střední školu, tak se musím hodně učit, abych
byl u zkoušek úspěšný. Jinak hraji už 6 let na
lesní roh v místní ZUŠce.
Adéla Červenková,
odbor školství, kultury a cestovního ruchu
adela.cervenkova@mestocernosice.cz

Příští veřejné zasedání zastupitelstva se koná ve středu
29. listopadu od 19.00
v Club Kině.
plánování, abychom zvládli povinnosti, které
nám přidělila novela stavebního zákona. Státní
příspěvek na výkon státní správy se zvýší jen
asi o 2 miliony korun. Na straně samosprávy
sice očekáváme po změně podílu obcí na DPH
růst příjmů cca o 5-6 milionů Kč, ale současně
pokles o cca 2 mil. vzhledem k zákazu provozování výherních automatů na území města.
Celkově je rozpočet na příští rok napjatější než
ten letošní, a tak v souladu s dřívějším očekáváním budeme potřebovat část výdajů na přístavbu nové radnice (vč. nové pošty, za kterou
pak město bude účtovat nájem) financovat
bankovním úvěrem (za podmínky souhlasu zastupitelstva). I tak by se celková výše zadlužení
i v příštím roce snížila, protože dřívější úvěry
splácíme vysokým tempem 16-17 mil. Kč
ročně.
Hezké podzimní dny,
Filip Kořínek
filip.korinek@mestocernosice.cz

• Rozhodnutí vlády o 10% navýšení platů zaměstnanců ve veřejné sféře znamená pro Černošice pro příští rok výdaje vyšší o 9-10 milionů korun; k tomu je potřeba přičíst cca 2 mil.
Kč na čtyři nové pracovníky odboru územního
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Rychlá jízda v Karlštejnské ulici
Před pár týdny se na městském úřadu stavila paní, která s rodinou žije
v Karlštejnské ulici, a stěžovala si na rychlou jízdu některých řidičů. Není
to nový problém – již dříve jsme kvůli němu na vjezdu do města v této ulici
instalovali digitální měřící tabuli. Na základě nového podnětu jsem uložil
městské policii provést kontrolní statistické měření – a výsledky předkládám níže k posouzení všem.
Specialistovi v oboru dopravních staveb jsme dali za úkol posoudit, jakými dalšími opatřeními by bylo možné rychlost provozu v této ulici – která je
krajskou komunikací – ještě regulovat. Zvažujeme optické zúžení komunikace vytvořením odstavného pruhu, zřízení nových přechodů pro chodce,
vybudování jednoho středového ostrůvku a případně instalaci další měřící
tabule ve směru z centra.
Ze srovnání měření v květnu 2014 a v září 2017 (ačkoliv to není stejné
období roku) lze vyvodit jisté základní závěry. Jakkoliv máme stále velký
počet řidičů, kteří překračují nejvyšší povolenou rychlost, je zde patrné
celkem výrazné zlepšení situace. Ale rozhodně ne dostatečné.
Přestože dopravní zátěž se zvýšila téměř o čtvrtinu (o 23,5%, resp.
o 2140), tak počet vozidel, která překročila nejvyšší povolenou rychlost
(NPR) o více než 10 km/h, tj. nad 60 km/h, v absolutním počtu celkem výrazně poklesl – z 1477 na 1151. A nejvýrazněji ubylo těch úplně největších
překročení rychlosti – přes 80 km/h jeli tři řidiči z tisíce.
Nejvyšší rychlost byla naměřena ve výši 112 Km/hod pro směr z města
(ve dvou případech). Nejvyšší rychlost ve směru do města byla naměřena
107 km/hod.
Orientační radar byl tentokrát umístěn blíž k příjezdu ze Solopisk, konkrétně kousek za trvale umístěným radarovým měřičem, který ukazuje řidičům jejich rychlost. Při měření rychlosti v květnu 2014 byl orientační radar
umístění o cca 200 metrů blíže k centru města. Radar neumí odlišit vozy

záchranného systému a bezpečnostních složek, u kterých je vyšší rychlost
při zásahu přípustná.
Děkujeme všem ohleduplným řidičům, kteří (nejen v této ulici) dodržují
rychlost!
S hotovým návrhem dalších úprav vstoupím do jednání s krajskou správou silnic.
Vyhodnocení měření v ul. Karlštejnská - srovnání měření v r. 2014 a v r. 2017
1. - 8. května 2014
11. - 18. září 2017
Celkový počet vozidel
9083
11223
Počet vozidel ve směru do
4533
5172
centra
Počet vozidel ve směru
4550
6051
z centra
Celkový počet vozidel, která
5124
56,40%
5096
45,40%
překročila NPR
Vozidla jedoucí do 30 km/hod.
133
1,50%
253
2,30%
Vozidla jedoucí do 40 km/hod.
438
4,90%
686
6,10%
Vozidla jedoucí do 50 km/hod.
3388
37,40%
5188
46,20%
Vozidla jedoucí do 60 km/hod.
3647
40,10%
3945
35,20%
Vozidla jedoucí do 70 km/hod.
1138
12,50%
949
8,50%
Vozidla jedoucí do 80 km/hod.
250
2,60%
170
1,50%
Vozidla jedoucí více
89
1,00%
32
0,30%
než 80 km/hod.
Nejvyšší dosažená rychlost
116
112
Filip Kořínek

Opravy železničních tratí pomáhají v boji proti hluku
Ke snižování hluku z železničního provozu
přispívají nejen modernizace tratí spojené
s kompletní výměnou kolejí v rámci celkových úprav tratě. Pozitivně může jeho hladinu
ovlivnit i souvislá výměna ojetých kolejnic se
zhoršenými technickými parametry ve spojení
s obnovou jejich upevnění k pražcům. Potvrzují to zkušenosti z tratě Praha – Beroun.
Správa železniční dopravní cesty (SŽDC)
již téměř dokončila modernizaci všech tranzitních koridorů a také řady významných uzlů.
Zásadní přestavba ještě v blízké budoucnosti
čeká například úseky Praha – Beroun a Lysá
nad Labem – Velký Osek, na nichž docházelo
i vzhledem k jejich technickému stavu k nárůstu hluku.
Ze strany místních obyvatel, samospráv
i hygienické služby opakovaně zazníval požadavek na rychlé a účinné omezení této
hlukové zátěže. Konkrétně v případě spojnice Prahy a Berouna podél řeky Berounky
tak byla především v posledních třech letech
provedena výměna kolejnic na více než polovině tratě. Nové kolejnice se přitom vzhledem
ke své životnosti využijí v daném úseku i při
budoucí modernizaci. Jen letos se potřebné

úpravy prováděly mezi pražským Smíchovem
a Radotínem nebo Karlštejnem a Berounem.
V Černošicích pak došlo k poklesu hlukové
zátěže i vlivem opravného broušení kolejnic
v loňském roce.
Na základě opakovaných měření hluku se
ukázalo, že rozsah redukce hlukové zátěže
v důsledku opravných prací může kolísat, a to
zejména v závislosti na původním stavu a parametrech tratě. Už pokles o tři až pět decibelů je velmi pozitivní, neboť je postřehnutelný
i lidským uchem. Například v pražské Malé
Chuchli, tedy v úseku mezi stanicemi PrahaSmíchov a Praha-Radotín, byl vliv opravných
prací opravdu markantní, když došlo ke snížení ekvivalentní hladiny hluku (porovnávané
s limitem) o více než deset decibelů, a to
pouze zlepšením parametrů infrastruktury.
Původní hodnoty zvukové expozice jednotlivých průjezdů vlaků přitom dosahovaly až sto
decibelů.
Jestliže na neopravené trati bylo z hlediska hlukových emisí víceméně lhostejné, jaký
typ vlaku po ní jede, nyní patří mezi nejtišší
vlaky patrové příměstské jednotky CityElefant se snížením zvukové expozice v průměru

o 17 decibelů, následují je expresy a rychlíky
s převahou modernizovaných vozů (–13 decibelů). Emise z provozu o něco hlučnějších
nákladních vlaků poklesly o přibližně čtyři
decibely.
SŽDC se díky těmto výsledkům potvrdil význam provádění opravných prací většího rozsahu všude tam, kde je to nezbytné. Dochází
totiž nejen ke zlepšení stavu drážní infrastruktury, ale i ke znatelnému snížení hlukové zátěže od projíždějících vlaků. To je dobrá zpráva
pro všechny obyvatele bydlící v sousedství
železničních tratí.
Pavel Tesař,
Správa železniční dopravní cesty, státní
organizace
(tisková zpráva)
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BoxWall pro naše město
Na konci června letošního roku napáchal přívalový
déšť, který málo kdo z nás pamatuje (117 mm/m2
za 8 hodin), nemalé škody. Bylo vytopeno nebo poškozeno mnoho nemovitostí i součástí infrastruktury.
Hasiči vodu nezastaví, ta jednoduše spadne, odteče
nebo se vsákne. To neovlivní nikdo, ani ten, kdo si
v odvodňovacím korytě postaví dům či chatu.
Naši hasiči se během deště na několika místech
snažili proud vody směrovat, aby způsobil co nejmenší škody, jenže jsme se potýkali s nedostatkem vhodných technických prostředků. Po přívalových deštích
starosta vytvořil pracovní skupinu a ta jako prvotní
opatření schválila nákup 12 metrů zábran NOAQ BoxWall, která může být rychle instalována kdekoli na
pevném rovném povrchu. 25. září jsme náš BoxWall
dovezli a hned si s ním zacvičili. Zaškolení netrvalo
ani moc dlouho, protože systém zábrany a stavby je
velmi jednoduchý.
JSDH Mokropsy

Město Černošice vyhlašuje výběrové řízení
na pozici

REFERENT
ODBORU INVESTIC A SPRÁVY MAJETKU
Náplň práce – zaměstnanec bude převážně vykonávat práce spojené se zajišťováním agend investičního technika
•	příprava a realizace veřejných zakázek pro investiční záměry
města
•	komplexní zajištění investičních záměrů od jejich přípravy, realizace až po do dokončení
•	příprava, administrace a kontrola projektů investičních akcí města
• příprava a vedení agendy související s investičními dotačními tituly
•	komunikace se společnostmi zajišťujícími pro město investiční
činnost
•	zajištění kontroly dodržování smluvních podmínek při realizaci
investičních akcí města, podávání reklamací v případě závad na
předaných stavebních dílech
• příprava materiálů pro jednání orgánů města
• odborná činnost související s agendou investic a správy majetku
Lhůta pro podání přihlášky je do 12 hodin dne 10. 11. 2017.
Přihláška musí být podána písemně v zalepené obálce s označením
Výběrové řízení – referent odboru investic a správy majetku.
Přihlášku je nutno doručit do podatelny Městského úřadu Černošice na adresu: Riegrova 1209, 252 28 Černošice nebo na adresu
pracoviště Praha: Podskalská 19, 120 00 Praha 2.
Úplné znění vyhlášení včetně náležitostí přihlášky najdete
na www.mestocernosice.cz, příp. nás kontaktujte
na tel. 221 982 522, Mgr. Šárka Slabihoudková – personální úsek,
sarka.slabihoudkova@mestocernosice.cz.

Názory zastupitelů
K výstavbě nové soukromé školy
V Černošicích má vzniknout soukromá škola pro 135 dětí (informace z IL
říjen, Jednou větou). Místo, kde by se škola měla stavět, ale považuji za
nevyhovující. A to zejména s ohledem na dopady v části města kolem ulice
Topolská. Domnívám se, že ani územní plán v dané lokalitě s tímto rozsahem nepočítal, byť to v něm není jasně definováno. Apeluji proto na vedení
města, pojďme investorovi pomoct hledat vhodnější místo pro realizaci jinak jistě vítaného záměru.
Možnosti tu jsou, například v centru Černošic.

FOTO: archiv JSDH Mokropsy

-- Nové mobilní zábrany pomohou při přívalových deštích. --

Město Černošice vyhlašuje výběrové řízení
na pozici

REFERENT
ODBORU STAVEBNÍ ÚŘAD
Sjednaný druh práce: výkon státní správy na úseku územního
rozhodování a stavebního řádu podle zákona 183/2006 Sb.
o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
Místo výkonu práce: Černošice, Riegrova 1209, vč. správního
obvodu stavebního úřadu
Platové zařazení: 9
 . – 10. platová třída, dle NV č. 564/2006 Sb.
Datum nástupu: dle dohody
Trvání pracovního poměru: na dobu neurčitou
Vhodní kandidáti musí splňovat tato kritéria
1. Kvalifikační předpoklady a praxe:
•	středoškolské vzdělání s maturitou v oboru stavebnictví a 3 roky
praxe v oboru stavebnictví nebo
•	vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe
v oboru stavebnictví nebo
•	vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním oboru stavebního, architektonického či právního směru
nebo
•	kvalifikační požadavky splňuje i fyzická osoba, která již má
příslušnou zvláštní odbornou způsobilost pro výkon správní
činnosti při územním rozhodování a při rozhodování na úseku
stavebního řádu a vyvlastnění podle zákona č. 312/2002 Sb.
o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění
Přihláška spolu s přílohami musí být doručena písemně v zalepené
obálce s označením Výběrové řízení – referent odboru stavební úřad do podatelny Městského úřadu Černošice nejpozději do
12 hodin dne 15. 11. 2017 na adresu:
pracoviště Černošice: Riegrova 1209, 252 28 Černošice
nebo pracoviště Praha: Podskalská 19, 120 00 Praha 2.
Úplné znění vyhlášení včetně náležitostí přihlášky najdete
na www.mestocernosice.cz. Případně kontaktujte personální
úsek: Mgr. Šárka Slabihoudková, tel. 221 982 522
sarka.slabihoudkova@mestocernosice.cz.

Přemysl Mališ, zastupitel ANO
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Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro ORP Černošice
Začínáme!
Dne 1. 11. 2017 začínáme s realizací projektu „Střednědobý plán rozvoje sociálních
služeb pro ORP Černošice“, registrační číslo
CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006552, který je spolufinancovaný Evropskou unií z Evropského sociálního fondu, realizovaný na základě
podané žádosti o podporu v rámci Operačního
programu Zaměstnanost, prioritní osy 2: Sociální začleňování a boj s chudobou, výzvy č. 63,
prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních
věcí ČR. Výše způsobilých nákladů projektu
činí 1.041.448,75 Kč, z čehož na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace má být hrazeno
85 % z prostředků Evropského sociálního fondu,
10 % ze státního rozpočtu a 5 % z rozpočtu
města Černošice. Účelem projektu je řešení
problému neexistence strategických dokumentů v oblasti sociálních služeb a potřeba navázání
koordinace a spolupráce mezi aktéry sociálních
služeb na území správního obvodu obce s rozšířenou působností (ORP) Černošice.
Co je cílem projektu?
Cílem projektu je vytvořit strategický dokument
s názvem „Střednědobý plán rozvoje sociálních
služeb pro ORP Černošice“ (dále „SPRSS“)
a „Adresář sociálních a návazných služeb na
území ORP Černošice“. Tyto dokumenty se mají
stát legitimním a funkčním podkladem vedoucím
k rozvoji, regulaci a koordinaci sociálních služeb.
Smyslem je, aby byly řešeny problémy spočívající např. v nerovnoměrném pokrytí sítí sociálních
služeb (dostupnost služeb), v nedostatečné komunikaci mezi aktéry (neinformovanost o sociálních službách), v potenciálu sociálního vyloučení, kvalitě a udržitelnosti služeb (financování
sociálních služeb) a podobně. Dokumenty by
měly být vytvořeny do 31. 10. 2019. K dispozici
budou v tištěné i elektronické podobě.
V této souvislosti má dojít k zavedení principů
plánování sociálních služeb do území ORP Černošice, nastavení způsobu koordinace a posílení spolupráce mezi subjekty, zvýšení informovanosti o sociálních službách a procesu plánování,

podnícení dalších aktivit v rámci SPRSS, sdílení
dobré praxe aj. Očekávaným dopadem SPRSS
je zvýšení kvality a udržitelnosti systému soc.
služeb, realizace opatření směřujících k rovnoměrnému rozvrstvení sociálních služeb, podpoře soc. začleňování, zpřehlednění orientace
a zlepšení přístupu cílových skupin k sociálním
službám a zlepšení možností řešení životních situací, zlepšení efektivity finančních toků, a zapojení aktérů v území do tohoto procesu.
Jak toho chceme dosáhnout?
Především budou založeny 4 pracovní skupiny, složené ze zástupců občanů, obcí, poskytovatelů sociálních služeb - tedy různých aktérů,
kteří mají různý pohled na řešení sociálních služeb. Mělo by dojít alespoň ke 4 schůzkám jednotlivých skupin, při nichž se v příjemné atmosféře bude diskutovat o stávajících problémech
a potřebách a možnostech jejich řešení.
Tyto skupiny jsou rozděleny podle skupin otázek a problémů, které budou řešit, na:
• Rodiny s dětmi
• Osoby se zdravotním postižením
• Senioři
• Osoby sociálně vyloučené / ohrožené sociálním vyloučením
O další aktivity projektu se bude starat projektový tým. Koordinátorkou projektu je Bc. Jana
Blehová z Odboru sociálních věcí a zdravotnictví
města Černošice. Jejím úkolem je především
jednání s různými aktéry a koordinace činností.
O sběr dat, jejich analýzu a zpracování pro potřeby SPRSS se bude starat odborný pracovník,
který bude nově přijat. Dále bude zapojen terénní pracovník na dohodu o provedení práce, který bude mít za úkol sběr dat v terénu, mobilizaci

aktérů a informování o projektu. Ostatní úkoly
zajišťují zaměstnanci města v rámci své běžné
náplně práce. V současné době jsou již podepsána Memoranda o spolupráci s MAS BrdyVltava, MAS Dolnobřežansko a MAS Říčansko,
s nimiž budeme aktivně spolupracovat.
Jak se můžete zapojit?
- sledujte informace na webu města, kam budeme pravidelně přidávat novinky
- můžete se podívat na FB profil: Komunitní plánování sociálních a návazných služeb
ORP Černošice, kam budeme též přidávat zajímavé informace a kde s Vámi budeme moci
komunikovat
- zvažte pracovní nabídku a pojďte s námi projekt realizovat
- přidejte se do některé pracovní skupiny
- přispějte nám jakýmkoli podnětem, zkušeností, názorem na to, co vás zajímá o sociálních
službách, kde spatřujete nedostatky, čeho se
Vám nedostává, co byste rádi ve svém okolí
změnili, co funguje, a co méně, kam je podle
Vás třeba směřovat úsilí i finance…
- pomozte nám při sběru dat vyplněním nabídnutého dotazníku, či zodpovězením otázek, pokud se na Vás obrátí naši pracovníci
Komunikace je možná mailem: jana.blehova@
mestocernosice.cz, telefonicky: 221 982 249,
poštou na adresu úřadu, osobně (doporučujeme dohodnout se na návštěvě předem), nebo
skrze FB. Ozvěte se nám!
Další informace naleznete na http://www.
mestocernosice.cz/projekty-a-dotace/projekty-v-realizaci/.
Monika Formáčková, projektová manažerka

Výzva občanům k odstranění zeleně přerůstající do komunikací
Děkujeme všem občanům, kteří uposlechli
naší výzvy a odstranili zeleň přerůstající z jejich zahrad do místních komunikací.
Současně si však dovolujeme oslovit ty,
kteří tak dosud neučinili, aby neprodleně ořezali přerůstající dřeviny a přispěli tak k zajištění bezpečného pohybu chodců a průjezdu
automobilů.
Spadané listí z přesahující zeleně ohrožuje chodce (nebezpečí uklouznutí) a dochází
k ucpávání dešťové kanalizace.
Úklid spadaného listí z přerůstající zeleně
je povinností vlastníka, na jehož pozemku se
zeleň nachází.
Renáta Petelíková
3x FOTO: Renáta Petelíková
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Ze 106. jednání Rady města Černošice (25. 9. 2017)
Odbor investic a správy majetku
• Zhotovení pietního místa Věry Čáslavské
Rada města Černošice bere na vědomí doručené nabídky od společností Granit Lipnice s.r.o.,
IČ: 25289853 a JEŽ - kamenické práce, spol.
s.r.o., IČ: 28228316, na dodávku kamene a kamenických prací k provedení pietního místa Věry
Čáslavské; souhlasí s provedením kamenických
prací pro pietní místo Věry Čáslavské z nehodivského mramoru společností Granit Lipnice
s.r.o., IČ: 25289853 za částku 90.760 Kč bez
DPH + částka za použité palety dle skutečnosti
v částce 190 Kč/kus + DPH; schvaluje 1) uzavření smlouvy o dílo č. 495/2017 mezi městem
Černošice se společností Granit Lipnice s.r.o.
na zhotovení kamene a kamenických prací z nehodivského mramoru za částku 90.760 Kč bez
DPH + částka za použité palety dle skutečnosti
v částce 190 Kč/kus + DPH, 2) smlouvu o dílo
č. 503/2017 mezi městem Černošice a akademickým sochařem Petrem Váňou, IČ: 4700566
na zpracování návrhu a vyhotovení plastiky na
pietní místo Věry Čáslavské za částku 160.000
Kč bez DPH, 3) darovací smlouvu č. 504/2017
mezi městem Černošice a panem Martinem
Odložilem na finanční částku ve výši 92.000 Kč
jako příspěvek na zhotovení umělecké plastiky,
která bude umístěna na pietním místě Věry Čáslavské, 4) rozpočtové opatření č. 65.
• Odstranění zemní vlhkosti v suterénu budovy B (dříve budova B+C) Základní školy
v Černošicích - dodatek č.2 k SoD
Rada města Černošice bere na vědomí změny
vyvolané při realizaci stavby „Odstranění zemní vlhkosti v suterénu budovy B (dříve budova
B+C) Základní školy v Černošicích“; souhlasí s cenovou nabídkou společnosti MOZIS,
s.r.o., IČ 28940083 ve výši 158 451,86 Kč
vč. DPH; schvaluje návrh dodatku č. 2 (CES
č. 137/2/2017) ke smlouvě o dílo mezi městem Černošice a společností MOZIS, s.r.o. na
provedení prací.
• Dodatek č.1/465/2016 k pojistné smlouvě č.400040491 o pojištění majetku města
Černošice a jím zřízených příspěvkových
organizací
Rada města Černošice schvaluje dodatek
č. 1 k pojistné smlouvě č. 400040491 o pojištění majetku města Černošice a jím zřízených
příspěvkových organizací mezi městem Černošice a pojišťovnou Allianz pojišťovnou, a.s. IČ:
47115971, sídlem: Praha 8, Ke Štvanici 656/3,
PSČ: 186 00, kterým se změní některá smluvní
ujednání o pojištění krádeže vloupáním.
• Veřejná zakázka malého rozsahu „Nákup
automobilu pro MěÚ Černošice, odbor investic a správy majetku“
Rada města Černošice souhlasí 1) s realizací
veřejné zakázky na výběr dodavatele pro „Nákup
automobilu pro MěÚ Černošice, odbor investic
a správy majetku“, 2) s termínem konání komise
pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení
nabídek dne 11. 10. 2017 v 9:10 hodin; schvaluje zadávací dokumentaci a přílohy k zadávací
dokumentaci pro „Nákup automobilu pro MěÚ
Černošice, odbor investic a správy majetku“;
pověřuje V. Roubíčkovou, V. Švecovou a L.
Bouchalovou Drábkovou jako členy komise pro
otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek; ukládá odboru investic a správy majetku
zveřejnit zadávací dokumentaci společně s pří-

lohami na webových stránkách města Černošice a popř. na profilu zadavatele.
• Havarijní oprava zpevněných ploch hasičské zbrojnice v Černošicích - cenová
nabídka
Rada města Černošice souhlasí s předloženou
cenovou nabídkou od Stavební společnosti Šlehofer, s.r.o., IČ: 27146324 se sídlem Prvomájová 2111/33, Praha 5 - Radotín ve výši 36.970
Kč bez DPH.
Finanční odbor
• Rozpočtové opatření č. 66 a změna rozpisu rozpočtu č. 50
Rada města Černošice schvaluje rozpočtové
opatření č. 66 a změnu rozpisu rozpočtu č. 50;
ukládá finančnímu odboru zapracovat rozpočtové opatření č. 66 a změnu rozpisu rozpočtu
č. 50 do rozpočtu 2017.
Úsek právní
• Pan P. (večerka u Slánky) - zaslání předžalobní výzvy a podání žaloby
Rada města Černošice souhlasí 1) se zasláním
předžalobní výzvy panu P. P. k odstranění budovy č.p. xxx, která stojí na pozemku města Černošice parc. č. 470/2 v k.ú. a obci Černošice,
přičemž na vědomí bude uvedená předžalobní
výzva zaslána též panu M. K., bytem xxx, 160
00 Praha – Vokovice, 2) s podáním žaloby proti
P. P. k odstranění budovy č.p. xxx, která stojí
na pozemku města Černošice parc. č. 470/2
v k.ú. a obci Černošice.
• Veřejná zakázka malého rozsahu - Nákup
automobilu pro DPS Černošice - zrušení
Rada města Černošice bere na vědomí informaci o dosavadním průběhu veřejné zakázky
a protokol o otevírání obálek; rozhoduje o vyloučení uchazeče č. 1 AUTO TICHÝ - centrum
s.r.o., IČ: 24287563, Italská 701, 293 01 Milovice v rámci veřejné zakázky „Nákup automobilu
pro DPS Černošice“ pro nesplnění zadávacích
podmínek stanovených zadavatelem (čl. 2 ZD termín dodání); o zrušení zadávacího řízení „Nákup automobilu pro DPS Černošice“; vyhlášení
veřejné zakázky „Nákup automobilu pro DPS
Černošice“ a schvaluje zadávací dokumentaci
pro tuto zakázku; jmenuje komisi pro otevírání obálek ve složení Miroslav Strejček, Monika
Formáčková, Ondřej Gerstendörfer, náhradníci
Magdalena Košťáková, Slávka Kopačková.
Odbor školství, kultury a cestovního
ruchu
• Žádost iniciativy Na Nohou o podporu
a souhlas s umístěním reklamy na městském mobiliáři - propagace koncertu ze série NAŽIVO!
Rada města Černošice souhlasí s umístěním
oboustranných reklamních tabulí (formát A2)
v období 20. 10. - 8. 11. 2017 v počtu 25 ks dle
žádosti iniciativy Na Nohou, IČ 5175500 se sídlem Strakonická 1601, 252 28 Černošice, pro
koncert ze série NAŽIVO konaného dne 3. 11.
2017 v Club Kině, na městském mobiliáři, a to
za podmínek, že nebudou umístěny v blízkosti
dopravních značek a nejpozději do 8. 11. 2017
budou odstraněny. Nařízení ohledně regulace
reklamy ve městě se na kulturní akce podpořené městem nevztahuje.
• Žádost o udělení výjimky z ceny pronájmu

Haly Věry Čáslavské na zápasy Basketbalové akademie
Rada města Černošice nesouhlasí s udělením
výjimky z ceny nájmu Haly Věry Čáslavské pro
zápasy Basketbalové akademie Radotín, z.s.
se sídlem Zderazská 792, Radotín 153 00,
IČ: 05381908, z důvodu vysokého počtu pronajatých hodin, a to ve smyslu použití zvýhodněné ceny (tj. 850 Kč/hodina) na veškeré zápasy včetně předzápasových tréninků v sezóně
2017/18.
• Smlouva o výpůjčce Haly Věry Čáslavské
pro hasiče na sezónu 2017/18
Rada města Černošice schvaluje smlouvu o výpůjčce č. CES 513/2017 mezi městem Černošice a panem Tomášem Havlíkem za účelem
pravidelného využívání prostor Haly Věry Čáslavské pro fyzickou přípravu sboru mokropeských
hasičů.
• Žádost o.s. Neoterica o podporu a souhlas s umístěním reklamy na mobiliáři města
- propagace akce BASS Černošice
Rada města Černošice souhlasí s umístěním
oboustranných reklamních tabulí (formát A2)
v období 26. 9. - 11. 10. 2017 v počtu 25 ks dle
žádosti Neoterica, o.s., IČ 02369915, pro akci
BASS Černošice konané 7. 10. 2017 v Club
Kině, na městském mobiliáři, a to za podmínek,
že nebudou umístěny v blízkosti dopravních
značek a nejpozději do 11. 10. 2017 budou
odstraněny.
Odbor vnitřních věcí
• Úpravy elektrických rozvodů pro vybudování zkušební místnosti 138 v budově
Podskalská
Rada města Černošice schvaluje 1) postup
podle čl. 5.1 vnitřního předpisu č. 5 (směrnice
města o zadávání veřejných zakázek), 2) návrh
smlouvy číslo CES 515/2017; rozhoduje o výjimce dle čl. 5.1 vnitřního předpisu č. 5 (směrnice města o zadávání veřejných zakázek); souhlasí s nabídkou od firmy IČ: 66433932 Rábl
Elektro v ceně 89.296,69 Kč bez DPH; ukládá
odboru vnitřních věcí zajištění podpisu smlouvy číslo CES 515/2017 s IČ: 66433932 Rábl
Elektro v ceně 89.296,69 Kč bez DPH.
Dodatečně zařazené body programu
• Souhlas s vyřazením majetku z evidence
ZŠ Černošice
Rada města Černošice souhlasí s vyřazením
majetku z evidence Základní školy Černošice, příspěvkové organizace v celkové výši
611.574,10 Kč dle žádosti Ludmily Zhoufové,
ředitelky této p.o.
• Souhlas s přijetím daru pro ZŠ Černošice
Rada města Černošice souhlasí s přijetím účelového finančního daru pro Základní školu Černošice, příspěvkovou organizaci, Pod Školou
447, Černošice, IČ 61385158 ve výši 141.000
Kč na financování výuky vyučovací metodou
CLIL v anglickém jazyce od dárce WELCOME
ON BOARD, z.s., IČ 05190975.
• Vzdání se funkce vedoucí odboru Mgr.
Slávky Kopačkové
Rada města Černošice bere na vědomí vzdání
se funkce vedoucí odboru právního, Slávky Kopačkové, ke dni 30. 11. 2017.
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Ze 107. jednání Rady města Černošice (9. 10. 2017)
Odbor investic a správy majetku
• Instalace vánočního osvětlení
Rada města Černošice souhlasí s cenovou nabídkou společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o.,
IČ 25751018, na montáž motivů vánočního
osvětlení za cenu 38.200 Kč bez DPH.
• Nutná oprava cyklostezky V Lavičkách
u strmého svahu
Rada města Černošice souhlasí 1) s nutností opravy části okraje cyklostezky V Lavičkách
v úseku přiléhajícím ke strmému svahu, 2) s cenovou nabídkou společnosti Vodohospodářské
stavby, spol. s r.o., IČO 40233308 ve výši
46.483,35 Kč bez DPH na opravu obrub u cyklostezky; schvaluje změnu rozpisu rozpočtu
č. 54.
• Žádost o zábor Sportparku Berounka pro
šermířskou skupinu
Rada města Černošice bere na vědomí žádost
paní K. pro zábor veřejného prostranství pro šermířskou skupinu ve dnech 13. - 15. 10. 2017 ve
Sportparku Berounka; souhlasí 1) se záborem
Sportparku Berounka pro šermířskou skupinu,
ve dnech 13. - 15. 10. 2017, za částku 3.600
Kč/týden, za podmínky složení kauce ve výši
15.000 Kč, pro případ poškození travnatého
povrchu pronajímaného pozemku, 2) s umístěním 20 ks reklamních poutačů na sloupy veřejného osvětlení za podmínky, že nebudou umístěny v blízkosti dopravního značení.
• Zábor veřejného prostranství pro parkování automobilů a filmové techniky v ulici
Pod Višňovkou
Rada města Černošice konstatuje, že vyjádřila
souhlas se záborem veřejného prostranství pro
parkování automobilů a filmové techniky v ulici
Pod Višňovkou ve dnech 4. a 5. 10. 2017.
• Zálohovaný přívod NN pro úpravnu vody
Radotínská
Rada města Černošice souhlasí 1) s navrhovaným postupem realizovat pro úpravnu vody
Radotínská zálohovaný přívod NN, 2) s cenovou
nabídkou pana Františka Klause, IČ: 12793621,
ve výši 61.712 Kč bez DPH na realizaci úpravy
přípojky NN pro úpravnu vody v Černošicích;
schvaluje návrh smlouvy o dílo CES 523/2017
k výše uvedené akci.
• „Vytvoření veřejného prostoru v okolí jezu
(posun zábradlí a městský mobiliář mezi
cyklostezkou a jezem v Černošicích)“ - vyhodnocení nabídek
Rada města Černošice bere na vědomí 1) informaci, že vzhledem ke skutečnosti, že jsme k původnímu termínu podání nabídek (21. 9. 2017)
obdrželi pouze jednu takovou nabídku, došlo
k prodloužení lhůty pro podání cenových nabídek
do 5. 10. 2017, 2) informaci o výsledku zjednodušeného poptávkového řízení pro stavbu „Vytvoření veřejného prostoru v okolí jezu (posun zábradlí a městský mobiliář mezi cyklostezkou a jezem
v Černošicích“; souhlasí s cenovou nabídkou
společnosti 5D ateliér, s.r.o., IČ: 27612830 se
sídlem Velké Popovice 503 na zhotovení výše
uvedené stavby za cenu ve výši 714.476 Kč bez
DPH; schvaluje uzavření smlouvy o dílo CES
486/2017 se společností 5D ateliér, s.r.o., IČ:
27612830, jejímž předmětem je zhotovení díla
„Vytvoření veřejného prostoru v okolí jezu (posun
zábradlí a městský mobiliář mezi cyklostezkou
a jezem v Černošicích)“.
• Propojení rozvodů veřejného osvětlení
v ulici V Horce
Rada města Černošice bere na vědomí informaci o nutnosti zajistit funkčnost veřejného osvětlení v ulici V Horce z důvodů demontáže vrchního
vedení NN, provedenou v souvislosti s akcí spol.
ČEZ Distribuce, a.s.; souhlasí s cenovou nabídkou společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o.,
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IČ 2575101, Novodvorská 1010/14, Praha 4
ve výši 49.260,92 Kč na propojení rozvodů veřejného osvětlení v ulici V Horce.
• Žádost o výmaz předkupního práva k pozemkům parc. č. 4271/36, parc. č. 4271/37
a parc. č. 4271/11 v k.ú. Černošice,
ul. Radotínská
Rada města Černošice souhlasí s výmazem předkupního práva k pozemkům parc.
č. 4271/36, 4271/37 a 4271/11 všechny v obci a k.ú. Černošice v Radotínské ulici
v majetku společnosti VS PETROL s.r.o., IČ:
26468590, sídlem: Praha 6 - Řepy, Španielova 1701/52a, PSČ 16300, které bylo zřízeno
Kupní smlouvou s předkupním právem ze dne
17. 9. 2008 a které zaniká po dokončení stavby; doporučuje zastupitelstvu města projednat
a schválit výmaz předkupního práva.
• Žádost společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
o vyjádření k odkupu části pozemku pod trafostanicí PZ_4507 v ulici Školní
Rada města Černošice bere na vědomí žádost
společnosti ČEZ Distribuce, a.s. týkající se odkupu části pozemku pod trafostanicí PZ_4507
parc. č. 2667/4 (Školní ulice) ve vlastnictví
města Černošice; nesouhlasí s prodejem
části pozemku parc.č. 2667/4 k.ú. Černošice
o předpokládané výměře 12 m2, ve vlastnictví
města Černošice ve Školní ulici pro zachování
možnosti budoucího přesunu TS a dobudování
chodníku.
• Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě
č. 467/2015 o pojištění odpovědnosti u pojistitele UNIQA pojišťovna, a.s., kterým se
s platností od 1. 11. 2017 upravuje výši ročního pojistného
Rada města Černošice schvaluje dodatek
č. 2 k pojistné smlouvě č. 467/2015 o pojištění
odpovědnosti mezi městem Černošice a pojistitelem UNIQA pojišťovna, a.s. IČ: 492 40 480,
sídlem: Praha 6, Evropská 136, PSČ: 160 12,
kterým se s platností od 1. 11. 2017 upravuje
výše ročního pojistného.
• Záměr prodeje pozemků parc. č. 3808/2,
parc. č. 3809, a parc. č. 3806/2 všechny
v obci a k.ú. Černošice v osadě Lavičky
Rada města Černošice bere na vědomí doručené nabídky na odkup pozemků, nebo jejich
částí, parc. č. 3808/2, parc. č. 3809 a parc.
č. 3806/2 všechny v obci a k.ú. Černošice ve
vlastnictví města Černošice v osadě Lavičky od
pana P., paní D. a paní K.
Finanční odbor
• Rozpočtové opatření č. 67 a změna rozpisu rozpočtu č. 48 a 53
Rada města Černošice schvaluje 1) rozpočtové
opatření č. 67, 2) změnu rozpisu rozpočtu č. 48
a 53.
• Vyhlášení inventarizace 2017 - plán inventur
Rada města Černošice schvaluje předložený
plán inventarizace 2017; ukládá starostovi jmenovat stálé členy hlavní inventarizační komise
a dílčích inventarizačních komisí na uvolněná
místa.
Úsek právní
• Obecně závazná vyhláška č. 3/2017,
kterou se mění obecně závazná vyhláška
č. 1/2015 o ochraně veřejného pořádku
Rada města Černošice souhlasí s návrhem
Obecně závazné vyhlášky č. 3/2017, kterou
se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2015
o ochraně veřejného pořádku; doporučuje
zastupitelstvu města vydat obecně závaznou
vyhlášku.

Odbor vedení města
• Program 25. zasedání zastupitelstva
města
Rada města Černošice schvaluje program 25.
zasedání zastupitelstva města.
• Smlouva o smlouvě budoucí kupní na hasičskou cisternu CAS 32 T815
Rada města Černošice schvaluje uzavření
smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi městem
Černošice a obcí Lhota, IČ:00663964 o závazku koupě hasičské cisterny CAS32 T815 (CES
251/2017).
• Výběr dodavatele mobilní nádrže na pohonné hmoty
Rada města Černošice schvaluje nákup mobilní nádrže na pohonné hmoty - benzin BA-95 od
firmy BenolTech s.r.o., Rybná 716/24, Praha 1
za celkovou cenu 48.121,80 Kč včetně dopravy
a DPH.
• Výběr dodavatele ochranných pomůcek rukavic na technické zásahy
Rada města Černošice schvaluje nákup
ochranných pomůcek - rukavice od firmy System Technology CZ s.r.o., Statenice za celkovou cenu 26.000 Kč včetně dopravy a DPH.
• Žádost o dodatečné schválení dodavatele
a ceny opravy vozu Toyota
Rada města Černošice souhlasí s udělením
výjimky z vnitřního předpisu č. 5 „Zadávání veřejných zakázek“ dle bodu 4.1. při opravě vozu
Toyota za celkovou cenu 57.106 Kč včetně
DPH firmou PIT LINE Radotín, Výpadová 1335,
Praha 5.
Odbor technických služeb
• Zápis z komise životního prostředí
Rada města Černošice bere na vědomí zápis
z 27. jednání komise životního prostředí dne 20.
9. 2017.
Dodatečně zařazené body programu
• Opatření pro zlepšení funkce odvádění
dešťových vod v několika lokalitách ve městě - cenová nabídka
Rada města Černošice bere na vědomí informace o potřebě realizace dalších opatření pro
zlepšení funkce odvodu dešťových vod ve městě; souhlasí s cenovou nabídkou Rudolfa Kříže,
IČ: 12377252 týkajících se Obnovení kanalizace v Alšově ulici, doplnění odvodnění ve Fügnerově ulici, doplnění obrubníků v křižovatce ulice
Slunečná a U Mlýna a úpravy a odvodnění příjezdové komunikace k vodárně Kosina vč. úprav
současného odvodňovacího systému v celkové
hodnotě 224.931,55 Kč bez DPH; schvaluje
1) smlouvu o dílo č. CES 526/2017 s firmou
Rudolf Kříž, 2) rozpočtové opatření č. 68.
• „Stavební úpravy a přístavba ZŠ v Černošicích“ - výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení pro výběr zhotovitele stavby
Rada města Černošice souhlasí 1) s realizací
veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném
podlimitním řízení na výběr zhotovitele stavby
s názvem „Stavební úpravy a přístavba ZŠ v Černošicích“, 2) s termínem konání komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek dne 14. 11.
2017 od 9:30 hodin; schvaluje výzvu, zadávací
dokumentaci a návrh smlouvy o dílo (CES č.
525/2017) k veřejné zakázce „Stavební úpravy
a přístavba ZŠ v Černošicích“; pověřuje 1) P.
Wolfa, J. Jiránka, T. Havránka, R. Duchoslavovou a L. Bouchalovou Drábkovou jako členy
komise pro otevírání a hodnocení nabídek, 2) J.
Kubáta, M. Rychlého jako náhradní členy komise pro otevírání a hodnocení nabídek.

z radnice

Pálení listí v našem městě
Pálení listí, klestí, trávy a dalšího odpadu každoročně rozděluje v Černošicích občany na dva nesmiřitelné tábory: recyklovače a paliče. První skupina zastánců recyklace vzniklý zahradní odpad
kompostuje, drtí či jinak ekologicky likviduje, a to
třeba odvozem do sběrných dvorů. Druhou skupinou jsou ti, kteří ho raději pálí na svém pozemku,
a to k velké nelibosti sousedů, poukazujících na
zamoření kouřem. Dochází tak často k oznámení
na městkou policii o nedovoleném pálení a obtěžování kouřem, zvláště pak v tomto ročním období. Pálení listí není zákonem zakázané, nicméně
obce jej mohou regulovat v obecně závazných
vyhláškách dle svého uvážení. Při zákazu pálení
rostlinného materiálu je město povinno stanovit
podmínky pro nakládání s bioodpadem a umož-

nit občanům jeho likvidaci. V Černošicích takový
systém nastaven je a občané, pokud se nerozhodnou pro kompostování, mají několik možností,
jak s bioodpadem nakládat a jak se ho zbavit, aniž
by museli porušovat obecně závaznou vyhlášku
a vystavovat se tak možnému postihu za porušení této vyhlášky. Dle obecně závazné vyhlášky
č. 1/2015 o ochraně veřejného pořádku (OZV)
se v článku IV stanovují podmínky pro spalování
suchého rostlinného materiálu ve městě. Povoleno je pálit v otevřených ohništích pouze suchou
dřevní hmotu. Ostatní rostlinné materiály (např.
shrabané listí, trávu) se pálit zakazuje. K likvidaci
rostlinných materiálů slouží sběrný dvůr v areálu
technických služeb města Černošice, svozové
dny bioodpadu z připravených popelnic, nebo

velkoobjemové kontejnery umisťované městem
na vybraných veřejných prostranstvích města.
O umístění takových kontejnerů město informuje
prostřednictvím Informačního listu, na webových
stránkách města nebo svých vývěskách. Systém
jak se zbavit bioodpadu je nastaven dostatečně
a každý občan má možnost se tohoto odpadu
zbavit v souladu s OZV města a nemusí tak docházet k necitlivému obtěžování sousedů kouřem, který rozhodně není nijak příjemný, zvláště
pak v období, kdy začala topná sezóna. Nemluvě
o možnosti vystavit se odpovědnosti za spáchání
přestupku a sankci za jeho porušení, která může
při projednání správním orgánem dosáhnout až
do výše 100.000 Kč. Buďte k sobě tedy ohleduplní a tolerantní a nepalte na ohništích jiné věci
než suché dřevo.
Otmar Klimsza

Anketa komunikace mezi úřadem a obyvateli Černošic
Děkujeme a těšíme se na množství odpovědí i názorů!
Kontaktní osobou v případě dotazů nebo
připomínek je Adéla Červenková – adela.cervenkova@mestocernosice.cz.
Za Černošice Adéla Červenková
a Bára Nováková
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S některými z vás jsme se potkali v rámci
říjnových voleb do Poslanecké sněmovny. Jak
tedy už víte, pro nepříznivce internetu máme
připravenou i tištěnou formu dotazníku, kterou zde přikládáme. Anketu stačí vystřihnout,
vyplnit a vhodit do jedné ze schránek, které
budou do 10. listopadu k dispozici u základní školy v Mokropsech, u základní umělecké
školy, domu s pečovatelskou službou a úřadu
v Riegrově ul.
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Chcete se aktivně zapojit do zlepšení komunikace mezi městem a jeho obyvateli? Pomozte
nám zjistit, co funguje dobře a co bychom měli
či mohli zlepšit, nebo dělat jinak. Zapojit se je
jednoduché!
Na webu města www.mestocernosice.cz
najdete anketu: KOMUNIKACE MEZI ÚŘADEM A OBYVATELI ČERNOŠIC. Dotazník je
tvořen z pěti otázek, které nám pomohou odhalit, co bychom mohli zlepšit!

z radnice

Zprávy
z městské
policie
Silně podnapilá 12letá dívka
Dne 29. 9. 2017 krátce před půlnocí přijala
Městská policie Černošice telefonické oznámení o skupině mládeže, která v parku v Dobřichovicích ruší noční klid. Na místo vyjela hlídka
strážníků, která po příjezdu na místo spatřila
skupinku osob. Tyto osoby se po příjezdu hlídky MP pokusily z místa utéct. Strážníkům se
podařilo část osob zastavit. Při tom si všimli
dívenky, která se snažila ukrýt za stromy.
Tato dívka jevila známky nezletilosti a nedokázala věrohodně prokázat svoji totožnost. Tvrzení, že si občanský průkaz zapomněla doma,
bylo následně vyvráceno přivolanou hlídkou
PČR, kdy bylo zjištěno, že je jí teprve 12 let.
Zároveň byla provedena dechová zkouška na
přítomnost alkoholu, jelikož vykazovala znaky
podnapilosti. Jaké bylo překvapení, když alkoholtestr ukázal hodnotu 1,62 promile alkoholu
v dechu. Dívka na místě tvrdila, že alkohol jí podal neznámý mladík, který již odešel. Na místo
byla přivolána RZS, která nezletilou převezla
k dalšímu vyšetření a detoxikaci do FN Motol.
Hlídka PČR následně převezla přivolaného
otce za dívkou do nemocnice. Celou věcí se
teď bude zabývat orgán sociálněprávní ochrany dětí a PČR pro podezření ze spáchání trest-

ného činu § 240 trestního zákoníku - podání
alkoholu dítěti. Celá věc měla pokračování dne
5. 10. 2017, kdy byla ta samá dívka kontrolována poblíž parku v Dobřichovicích a bylo opět
zjištěno, že je v podnapilém stavu. I v tomto případě byla věc předána PČR. Je s podivem, že
si rodiče svoji dceru lépe nepohlídají a dovolí jí
takto se pravidelně opíjet.

Nezvaná návštěva v Krejčírově
vile
Dne 6. 10. 2017 na základě všímavosti ženy
v ul. V Dubině v Černošicích, která spatřila
skupinku osob, jak vstupují do Krejčířovy vily,
byla provedena kontrola této nemovitosti. Hlídka strážníků spatřila vystupovat z vrchní části
objektu tři muže, kdy jeden měl na sobě policejní uniformu. Při kontrole bylo zjištěno, že
se nejedná o příslušníky PČR. Muži na místě
tvrdili, že do objektu vstoupili se souhlasem
syna majitelky. Toto však nedokázali věrohodně
doložit. Následně se ukázalo, že toto tvrzení se
nezakládá na pravdě. Na místo byla přivolána
PČR, která si věc převzala k dalšímu šetření
z podezření z trestného činu.

Součinnost při první pomoci
Dne 3. 10. 2017 ve 14:01 hod. telefonicky požádal Operační dozorce PČR Praha - Venkov
- Západ o součinnost ve věci první pomoci na
adrese Táborská 2024, Černošice. Operační
dozorce uvedl, že se jedná o ženu - nezjištěného věku s akutní zástavou srdce - dále požádal

o technické zajištění AED (defibrilátor), neboť
záchranná služba je v Řevnicích za přejezdem,
kde čeká na projetí vlaku. Na místo ihned dorazila hlídka městské policie.
Bylo zjištěno, že se jedná o bytový dům.
Hlídka MP vešla do společných prostor a pokoušela se najít případné otevřené dveře některého z bytů a voláním se snažila zjistit, o který byt se jedná. Toto s negativním účinkem.
Toto se nepodařilo zjistit ani přes PČR, jelikož
tuto informaci také neměli. Na základě těchto
neúplných informací strážníci pro jistotu prověřili, zda se nejedná o objekt prodejny Tesco,
který sídlí na stejné adrese, kde však bylo vše
v pořádku.
Naštěstí se po chvilce za zády hlídky MP
objevila žena, která uvedla, že se jedná o byt
v patře, kam mezitím dorazila již hlídka PČR –
prvosled a strážníky na místo zavedla. Na místě
bylo zjištěno, že se jedná o dítě, které již bylo
díky první pomoci otce stabilizováno. Jedná se
o dívku s mozkovou obrnou, kdy při koupeli
přestala dýchat. Použití defibrilátoru nebylo
potřeba.
Hlídky pak dále monitorovaly dívčin stav do
příjezdu RZS, která ji převezla do FN Motol.
V takovýchto případech je vždy vhodné, pokud
to okolnosti dovolí, aby někdo z přítomných
osob vyčkal u vchodových nebo vstupních dveří a mohl tak případné jednotky IZS navést na
místo a nedocházelo tak ke zbytečnému prodlení a zbytečnému ohrožení osoby potřebující
neodkladnou zdravotní pomoc.
Otmar Klimsza,
Městská policie Černošice

Cvičení zákroku proti nebezpečnému pachateli proběhlo v Černošicích
Jako opravdový zákrok vypadalo cvičení policistů Policie České republiky, územního odboru Praha venkov - západ, které proběhlo 19.
září v objektu bývalého ČEZu naproti nádraží
ČD Černošice – Mokropsy.
-- Hlídce vyzbrojené cvičnými zbraněmi
se podařilo fiktivního pachatele zneškodnit. -2xFOTO: archiv PČR

Celá akce byla připravována v přísném utajení, o termínu konání celého výcviku byly až
těsně před jeho začátkem informovány pouze
složky IZS a vedení města Černošice. V rámci
pravidelných služebních příprav jsou policisté proškolováni a vycvičeni tak, aby případný
ostrý zásah na místě byl co nejefektivnější. To
znamená, aby policisté v co nejkratší době dokázali vyhodnotit situaci, zneškodnit útočníka,
zároveň eliminovat případná rizika jeho útoku
a účinně ochránit zúčastněné osoby. V průběhu těchto cvičení mají policisté možnost
vyzkoušet si zákrok v různých podmínkách a situacích. Taktická stránka samotných cvičení je
určena pouze pro potřeby policie a není určena
k prezentaci veřejnosti.
Jak to celé probíhalo
V rámci stanoveného scénáře celého cvičení, zaútočil ozbrojený pachatel na vedení a zaměstnance v budově fiktivní firmy. Na linku 158
byla jedním ze zaměstnanců oznámena střelba
a na místo byly operačním důstojníkem okamžitě vyslány nejbližší policejní hlídky, které v tu
dobu vykonávaly standartní službu. Po 8 minutách od oznámení byla na místě první hlídka,
která poté společně s další hlídkou zmapovala
celou situaci, obsadila a vymezila nebezpečný
prostor a následně zneškodnila ozbrojeného
útočníka. Po dobu zákroku byli policisté vyzbrojeni cvičnými zbraněmi.
Vedení územního odboru vyhodnotilo celé

-- Přísně utajovaná akce se uskutečnila
19. září v objektu bývalého ČEZu. --

cvičení jako úspěšné a vyjádřilo poděkování majiteli objektu Ing. Vlčkovi za zapůjčení
budovy pro účely výcviku. Zároveň děkuje za
pochopení všem spoluobčanům, kterých se
celá akce mohla nějakým způsobem dotknout,
neboť vzhledem k bezpečnosti byl po dobu výcviku omezen provoz v Nádražní ulici.
Jana Dětská,
tisková mluvčí P ČR Praha venkov – západ

z města a okolí

z vašich názorů

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

Jak může vypadat náš park
Vážíme si všech zastupitelů i občanů, kteří se
otázkou Náměstí 5. května zabývají. Jak dopadlo jednání zastupitelstva (po uzávěrce IL), se
dočtete na facebook.com/besedacernosice.
Představujeme Vám návrh možné podoby parku od zahradní architektky Věry Vokálové. Terén
je mírně modelován tak, aby brzdil odtok dešťové vody. V širší, horní části je rekreační louka
s altánem a dětskými herními prvky. Zpevněnou
centrální část roubí alejové výsadby s lavičkami
a trvalkami. Stupňovitým sezením navazuje na
travnatou plochu pro sportovní a společenské
aktivity s cvičebními prvky pro mládež a dospělé. Dolní rekreační část je řešena jako volná
plocha, která umožní i pobyt návštěvníků se psy.
U jezírka s potůčkem je lehký přístřešek.
V takovém parku mohou děti trávit celá odpoledne, mamky (a taťkové) tu spolu budou klábosit a houpat kočárky, a večer, až uloží mrňata,
mohou si tu bezpečně zaběhat. Dospělí si po
práci vyčistí hlavu, prohodí pár slov se sousedy.
Může se tu hrát divadlo i fotbal.

Za současného stavu zástavby na Vráži má
pro nás Náměstí ve své celistvé ploše nenahraditelnou urbanistickou cenu.
Dokud na celé Vráži nepostavíme funkční
strouhy a dešťovou kanalizaci, nemá smysl nic
na náměstí asfaltovat. Většina jeho obyvatel po
tom ani netouží.
Plochu sice není nutno koupit hned a za každou cenu, upozorňujeme ale, že by bylo vhodné
na to alokovat volné prostředky z položky Ostatní investice pro rok 2020 a jednat v době, kdy je
možné odkup dohodnout.
Park samotný lze budovat postupně po etapách respektujících jeho konečnou podobu.
Lze využít granty a např. možnost koupit si v parku lavičku nebo svůj strom, darovat ho novorozeněti atd.
To vše by posílilo komunitní život v obci a posunulo nás od "pražské noclehárny" k místu,
kde rádi společně trávíme volný čas.
Hanka Jelínková
-- Náměstí 5. května: varianta se dvěma
potůčky (architektka Věra Vokálová). --

Úpravy prostoru v oblasti černošického nádraží
V minulých týdnech se rozběhla rekonstrukce hlavního dopravního tahu, procházejícího městem – silnice II/115. Dle informací, které jsou dostupné na webu
města, není zcela jasné, kdy přesně by se práce měly dotknout oblasti centra
kolem černošického nádraží. Je ale jisté, že rekonstrukce této komunikace je
jedinečnou příležitostí, jak konečně rozproudit kultivaci celoměstsky důležitého
místa.
Prostor kolem nádraží a na něj navazující křížení ulic Vrážská, Radotínská,
Karlštejnská, Dr. Janského a Komenského dnes působí značně zanedbaným
dojmem a je spíše frekventovanou křižovatkou s velkým automobilovým a pěším
provozem. Chodci se odsud, z místa s vysokým potenciálem kolize, snaží co
nejrychleji dostat pryč – zpravidla buď na vlak, nebo z vlaku ke svým domovům.
Není divu, automobilová doprava zde nyní jednoznačně dominuje. Zejména při
příjezdu od Vráže tu řidiči často nerespektují maximální povolenou rychlost (30
km/h), ani existenci přechodu pro chodce a jeho překonání je někdy takříkajíc
o zdraví. Chodec se navíc musí proplétat po úzkých chodnících kolem shluků
nepovedeného městského mobiliáře – zábradlí různého typu a stáří, květináčů
apod. Vše umocňuje různorodá zámková či jiná betonová dlažba v nekvalitním
provedení. Pěší tu oprávněně nabývá pocitu trpěného elementu, přitom v centru
města by tomu mělo být přesně naopak. Měl by mu být poskytnut maximální prostor na úkor automobilů. Motorista by měl při příjezdu ihned poznat, že je třeba
ubrat plyn, poněvadž je v centru města.
Bez ohledu na to, kdo rekonstrukci II/115 provádí a jak byrokraticky náročné
by bylo prosazení individuálního řešení šitého Černošicím na míru, by k němu
mělo město upnout veškeré úsilí. Je jasné, že po dokončení rekonstrukce nebude nikdo do dalších změn investovat. Prostředků, jichž se běžně ke zklidnění
dopravy používá, je přitom celá řada. Zmíním například využití žulové dlažby místo asfaltového povrchu a její modelování příčnými prahy či zvýšením vozovky na
úroveň chodníku. Scelení chodníku a vozovky zpravidla prospívá nejen estetice
místa, ale také tomu, aby řidiči instinktivně zpomalili. Ne náhodou se zvyšování
vozovky v místech s velkým pohybem pěších provádí například u nástupních ostrůvků na tramvajových zastávkách v centrech velkých měst. Je to velmi osvědčené. Pěší se pak necítí jako štvaná zvěř a místo dostane nový náboj, podtrhující
jeho význam pro celé město.
Pro tak komplexní a složitou dopravní situaci, která panuje v prostoru černošického nádraží, by však bylo žádoucí, aby město najalo zkušeného odborníka,
který navrhne řešení na míru. Zkvalitnění tohoto místa by se mohlo stát impulsem pro kultivaci veřejného prostoru v centru Černošic, o němž se již delší čas
hovoří.
Zklidnění automobilové dopravy v intravilánu obce je navíc trendem, který je
díky své prospěšnosti na západ od našich hranic zcela samozřejmou věcí již
řadu let a v poslední době se zvolna prosazuje i v obcích napříč ČR. Černošice
by se v tomto ohledu určitě měly inspirovat a obnovit renomé, které kdysi měly.

Komentář vedení města:
Děkuji panu Bečevovi za otevření tématu. Nutno ale říct, že kdybychom se projektem začali zabývat až dnes, kdy už má kraj na
rekonstrukci vydané stavební povolení, přidělenou dotaci a jeho
stavební firma podepsanou smlouvu, bylo by pozdě. Naštěstí jsme
v uplynulých letech nejen tlačili kraj, aby potřebnou rekonstrukci provedl, ale také jsme se úspěšně snažili ovlivnit její budoucí
podobu.
Již do původního projektu zpracovaného před řadou let se městu podařilo prosadit mnoho věcí potřebných z pohledu technické
infrastruktury, napojení některých vrážských ulic do nové dešťové
kanalizace (s příspěvkem města), úpravu křižovatky u Centra Vráž
(středové ostrůvky na přechodech) aj.
V březnu 2012 jsme zaplatili komplexní analýzu celého projektu
u renomovaného Centra pro dopravní výzkum a oblast černošického nádraží jsme nejen z hlediska budoucí rekonstrukce nádraží, ale
i s ohledem na pohyb chodců, nechali posoudit Ing. Arch. I. Lejčarovi. Projektem se v průběhu let opakovaně zabývala rada města.
V oblasti černošického nádraží projekt díky našim podnětům
počítá s rozšířením chodníku na straně u hotelu Slánka, vznikem
středového ostrůvku na přechodu (ten zpomalí pohyb aut a zvýší
bezpečnost chodců), s novou úpravou krátkodobého parkoviště
a s rozšířením chodníku u tzv. minimarketu (to již město v předstihu
realizovalo).
Řeč byla i o změně povrchu vozovky pro zklidnění dopravy např.
žulovou dlažbou či retardérem. Dlažba ale byla ze strany kraje vyloučena z důvodu vyšší hlučnosti a retardéry nebo zvýšení vozovky
na úroveň chodníku na silnicích II. třídy nejsou povoleny.
Jsme přesvědčeni, že včas prosazené dílčí úpravy představují pro město zásadní zlepšení a v daném pohledu také maximum
dosažitelného. Investice kraje se týká jen samotné krajské silnice,
která musí plnit příslušné technické parametry, a tím byl omezen
manévrovací prostor pro změny a zlepšení.
Máte-li zájem se podívat, kompletní projektovou dokumentaci
(poskytnutou krajem) jsme již před několika týdny dali ke stažení
na městský web do sekce Projekty – Strategické záměry – Záměry
jiných investorů.
V souvislosti s rekonstrukcí Vrážské je dále město v jednání s majiteli soukromých pozemků, které na ni navazují, abychom v úseku
v zatáčkách mohli doplnit chybějící chodníky. S jejich výstavbou
počítá návrh rozpočtu na rok 2018, který v těchto dnech dokončujeme a v listopadu jej projedná zastupitelstvo.
Filip Kořínek, starosta

Georgi Bečev, sdružení Trojlístek
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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.

Názor spoluobčanů na zamýšlený projekt výstavby základní školy Jeden strom
V posledních číslech Informačních listů jsme byli
informováni o záměru výstavby nové soukromé
základní školy Jeden strom. Vzhledem k tomu, že
se kapacita představovaného záměru zvýšila z 45
dětí na 140, považujeme za nutné se k záměru
vyjádřit.
Představený projekt počítá s hlavní budovou
o zastavěné ploše cca 600 m2 (plus další zpevněné plochy), která tak je dle našeho přesvědčení
v rozporu se současným územním plánem, neboť
rozhodně nejde o budovu, která by odpovídala
svými základními rozměry rodinnému bydlení, jak
požaduje územní plán. Pozemek o velikosti 2864
m2, umístěný v lokalitě rodinného bydlení , je dle
našeho přesvědčení v kombinaci velikosti, tvaru
a umístění zcela nevhodný pro výstavbu školy
o zamýšlené kapacitě. Pakliže je vizí Jednoho
stromu ČERPAT SÍLU Z PROSTŘEDÍ, je v rozporu s jejich vlastní filozofií odepírat stávajícím
obyvatelům dané lokality čerpat sílu z klidu, čistoty a výhledů do přírody. Chceme zdůraznit, že
se nám koncept vzdělávání v sepětí s přírodou,
v přírodě a v souladu s ní, prosazovaný Jedním
stromem velice líbí. Proto nás zarazil výběr zmíněného pozemku, který není v blízkém sousedství
lesa či volné přírody a nachází se mezi rodinnými

domy. Provoz školy s plánovanou kapacitou 140
dětí (hluk, doprava, zatížení stávajících infrastruktury) významně naruší pohodu bydlení v čistě
rezidenční oblasti v okolí Mokropeského nádraží.
Za sousedy Pavel Střasák, Tomáš Holoubek,
Karel Pára, Jaroslav Secký
Komunitní škola Jeden strom
Organizace Jeden strom z.ú. připravuje výstavbu Komunitní školy v Mokropsích na základě
stávajícího, již čtyři roky trvajícího projektu. Jeho
zřízení bylo vázáno na potřeby rodičů v lokalitě
Černošic a blízkého okolí, kteří hledali navazující
stupeň vzdělání po mateřské škole v souladu s filozofií výchovy k udržitelnému rozvoji i s podporou inkluzivního vzdělávání, jehož propagátorem
dlouhodobě organizace Jeden strom je. S rozvojem projektu a potřebou uspokojit další zájemce
vyvstala nutnost hledat nové zázemí tam, kde
je bydlením vázána většina klientely organizace
a kde již fungují mateřské školy Jednoho stromu.
I když je filozofie Jednoho stromu spojena se
vztahem k přírodě a je pro umístění jeho škol její
blízkost praktickou nutností, u komunitní školy je
docházková dostupnost dostačující, neboť většina výuky probíhá ve vnitřních prostorách školy

a pobyt dětí venku je vázán na kratší časové úseky dne, než je tomu u mateřské školy. Pro odpolední aktivity, které probíhají venku, bude z větší
části využíván k pobytu dětí nově pronajatý pozemek nedaleko školy v blízkosti řeky Berounky.
V současné době koncept výstavby školy vychází z projektu nízkopodlažní dřevostavby o šesti třídách po 15 dětech, která je v rámci svých
rozměrů v souladu s územním plánem a nebrání
s ohledem na okolní domy jejich výhledu do krajiny. Blízká dostupnost vlakového nádraží i cyklostezky představují výhodu i z hlediska dopravní obslužnosti a snižují tak potřebu zajíždět do dané
lokality auty. Provozní doba školy je a bude od
7.30 do 17.00 v pracovních dnech.
Dne 5. 9. 2017 iniciovala organizace Jeden
strom schůzku se sousedy na pozemku školy,
aby představila záměr a případné připomínky zapracovala do projektu. Jsme si vědomi, že je výstavba školy vnímána v dané lokalitě jako zátěž.
Proto, jak zaznělo na výše zmiňované schůzce,
nabízíme možnost návštěvy stávajícího projektu
školy k náhledu.
Alena Laláková, ředitelka Jeden strom z.ú.
jedenstrom@volny.cz
www.jedenstrom.cz

V Černošicích se počtrnácté prodávalo z garáží
V sobotu 14. října se konal již čtrnáctý Garage
Sale Černošice, při němž otevřelo vrátka, vrata
i garáže přes čtyřicet prodejců. Předpovědi počasí nelhaly a slunečné počasí vydrželo opravdu
celý den a zpříjemnilo tak naší oblíbenou sousedskou kratochvíli. Sehnat se dalo už tradičně
dětské i dámské oblečení a boty, knížky všeho
druhu, hry, květiny, ale třeba i maxi květináč
nebo posilovací stroje a jízdní kola. Stálice na
garážové mapě doplnilo opět několik nových
prodejců. Někteří z nich chodili v předchozích

letech jen nakupovat a letos na podzim se rozhodli pročistit i jejich obydlí. Novinkou podzimních výprodejů byly zelené neonové balonky,
kterými prodejci označili svůj dům nebo plot
a nakupující se pak snadněji mohli zorientovat
už při letmém pohledu do ulice. Louka ve Zvonkové hostila sedm obchůdků a zkrátka nepřišli
ani ti, kterými při nákupech vyhládlo. Společně
s poklady z garáží se na mnoha místech nabízela káva, domácí buchty, koláče a dokonce i hot
dogy nebo vanilkové rohlíčky!

Přátelé přivážejí slunce

domě, kterého se účastnil i černošický starosta Filip Kořínek.

Nebylo to poprvé, kdy černošický Spolek
pro partnerství evropských měst pozval přátele z partnerských měst na putování okolní
přírodou. A nebylo to také poprvé, že se po
dnech s hojným deštěm jako zázrakem vyčasilo a začalo slunečné babí léto. Celkem 25
hostů z Gerbrunnu, Themaru a spřáteleného
Molsheimu si tak mohlo ve dnech 21. až 24.
září užít vandrování plnými doušky.
Čtvrteční odpoledne jsme vyplnili prohlídkou
výstavných vil na dobřichovickém Brunšově,
kudy nás provedl bývalý starosta Dobřichovic
p. Kratochvíl. Na zpáteční cestě jsme si zlepšili náladu zastávkou v cidrerii ve Všenorech.
Večer pak bylo slavnostní uvítání ve Starém
-- Večeře v ZUŠce měla skvělou atmosféru. -FOTO: archiv H. Houštecké

Páteční výlet
Vlastní vandrování začalo v pátek, ale poněkud netradičně návštěvou štěchovické přečerpávací elektrárny. Tomu, kdo tam ještě nebyl,
prohlídku vřele doporučujeme. I pro ty, kteří
nejsou zrovna fanoušky techniky, je tento ojedinělý objekt v rámci vltavské kaskády nesmírně zajímavý.
Po obědě nás už čekala skutečná příroda.
Z vísky Teletín jsme vyrazili na asi nejkrásnější
vyhlídku na meandry Vltavy (bývalé Svatojánské proudy) Máj. Po turistické značce vedoucí
po skalách nad Vltavou jsme se vydali směrem
na Smetanovu vyhlídku. Lesy, kterými jsme
procházeli, byly plné hub, což někteří členové
našeho spolku nevydrželi a cestou do baťůžků
sbírali. Vzhledem k tomu, že se třeba bedly daly
doslova sekat kosou, byly brzy plné. U Smetanovy studánky jsme přebrodili Krňanský potok
a došli na druhou vyhlídku. Opět se nám naskytl krásný pohled na klikatící se Vltavu.
Pak už se ale jelo zpátky do Černošic, protože tam se v ZUŠce chystala večeře, kterou
jsme spojenými silami pro naše hosty připravili.

Máme tedy opět půl roku na to, projít domy,
sklepy i půdy a nachystat, co nám doma spíš
překáží, než dělá radost nebo službu. Těšíme
se opět na jarní garážování, které se bude konat
v dubnu nebo květnu 2018. Kromě webu www.
garagesalecernosice.cz a Facebooku můžete
aktivity spojené s naším GS sledovat také na
Instagramu.
Bára Nováková

Každý navařil a napekl, na čem jsme se předem dohodli. Pan Hinske z Themaru stále opakoval: „Já si připadám jako v ráji.“ K dispozici
samozřejmě bylo i pití, takže jsme se rozcházeli
v opravdu dobré pohodě. Ne však příliš pozdě,
protože nás čekala další den cesta do Prahy.
Procházka pražskou přírodou
Chtěli jsme našim přátelům ukázat, že i v Praze se dá procházet divokou přírodou a vybrali
jsme si na to Prokopské údolí. Tam jsme se po
cestě tak zapovídali, že jsme zabloudili a museli jsme se kus vracet. Ale všechno nakonec
dobře dopadlo, stezku jsme našli a celé údolí
jsme si důkladně prohlédli.
V neděli jsme měli k dispozici jen dopoledne, protože většina našich přátel po obědě odjížděla. Jeli jsme proto na Vyšehrad, kde jsme
kromě historických památek a Slavína navštívili
i část zpřístupněných kasemat, tedy rozsáhlého podzemí na vyšehradské skále. A pak už
jen oběd a loučení, loučení…
Jako spolek jsme si zase jednou dokázali,
že jsme schopni vymyslet pro naše přátele zajímavý program a realizovat ho. Osobně děkuji
všem za vstřícnost.
Hana Houštecká
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Finští včelaři v Černošicích
Letité osobní přátelství s představiteli finských včelařů pány Leimim, Vartiainenem a Jasem vyvrcholilo (zatím) návštěvou 50 finských včelařů v České
republice. Součástí jejich týdenního pobytu v Čechách, na Moravě, ale též
na Slovensku byla návštěva mého včelařského stanoviště v Černošicích.
Sobotní odpoledne 23. září bylo slunné a teplé, včely vylétaly z úlů za
sběrem pylu z posledních kvetoucích rostlin podzimu. A tak finští včelaři
nejenom slyšeli vše podstatné o českem včelařství a činnosti spolku včelařů v Černošicích a okolí, mých metodách ošetřování včelstev v průběhu
celého roku, ale mohli si prohlédnout zařízení mé včelnice včetně zázemí
na zpracování medu, otevřít úly a potvrdit si moje slova o tom, že v konci září jsou včelstva dobře připravena na zimu a mají požadovanou sílu.
Samozřejmě došlo i na ochutnávku černošického medu. Přípitek medovinou ze Železných hor a koláče paní domácí přispěly k pohodě sobotního
odpoledne.
Finské včelařství v číslech
Na závěr několik údajů o finském včelařství: ve Finsku včelaří 3 100
osob (u nás 55 000), chovají 52 000 včelstev (naši včelaři 625 000).
S ohledem na klimatické podmínky Finska se chov včel realizuje v jižní
části země, zimní ztráty jsou přesto až 14 % (u nás nejvýše 8 %). Finští

Krátké zprávy
ze základní školy
Nový školní rok už je v plném proudu a s ním
přicházejí samozřejmě nejen první testy, zkoušení, ale i výlety, nejrůznější akce a projekty.
Od září jsme se opět zapojili do projektu Ovoce a zelenina do škol, letos se k němu přidal
navíc ještě projekt Mléko do škol. Na zdravé
svačinky se mohou žáci prvního i druhého
stupně těšit několikrát za měsíc.
Od října začali prvňáčci opět navštěvovat
výuku bruslení, třeťáci se naučili, jak správně
poskytovat první pomoc, a některé třídy se
zapojily do mezinárodního projektu „Záložka
do knihy spojuje školy“ a dopisují si s žáky ZŠ
Helcmanovce na východním Slovensku.
Sedmáci se vydali na exkurzi do Drážďan
(více v samostatném článku).
15. listopadu nás čeká tradiční sběr papíru. Každá třída bude moci peníze utržené za
sesbíraný papír použít pro své vlastní potřeby.
V loňském roce jsme obsadili druhé místo mezi
školami Středočeského kraje, doufáme, že se
i letos umístíme na předních pozicích!

včelaři stejně jako včelaři naši bojují s varroázou (napadení včel a včelího
plodu roztočem).
Při setkání jsem samozřejmě podal informaci o našem městě a posteskl
si nad úbytkem volných ploch s výskytem nektarodárných rostlin.
Černošice se našim hostům líbily.
Luděk Sojka, včelař
FOTO: L. Sojka

-- Černošičtí včelaři měli možnost vyměnit si zkušenosti s finskými kolegy. --

byla úzce propojena s výukou, jedním z učebních témat je totiž i seznámení se se státy Evropy a Německo je náš důležitý soused. Kromě
zeměpisu si žáci osvěžili i další předměty, především dějepis, přírodopis, výtvarnou výchovu
a měli možnost si v praxi ověřit své znalosti cizího jazyka.
Prvním cílem byla slavná drážďanská galerie
Zwinger. Děti se v galerii dozvěděly o autorech,
malířské technice nebo kompozici vystavených
děl. Vrcholem byl sál s nejslavnějším obrazem
od Rafaela Santiho Sixtinská madona. Z galerie jsme se vydali na prohlídku města, které
bylo za 2. světové války těžce poškozeno bombardováním. Posledním bodem programu byla
návštěva Muzea hygieny, jedná se o jedinečné

interaktivní muzeum člověka. První část expozice nabídla skvělé exponáty, dětem se líbila
„skleněná žena“ s kompletní cévní i nervovou
soustavou, bylo možné si prohlédnout model
člověka v horizontálních řezech či vývoj plodu
v těle matky. V další části se pak žáci zábavným
způsobem seznámili s biologií člověka, líbila se
jim i možnost vyzkoušet si, jak chodí, vidí nebo
slyší staří lidé.
Drážďany jsou atraktivním, snadno dostupným a bezpečným cílem, který si většina lidí
spojuje především s nákupy, naši žáci však
dnes už vědí, že se jedná také o město, které
patří k perlám evropské kultury.
Luděk Svoboda, pedagog

FOTO: Eliška Jílková

Michaela Šlesingerová, tisková mluvčí školy

Sedmáci v Drážďanech
Ve středu 4. října se žáci sedmých tříd vypravili na zeměpisnou exkurzi do Drážďan. Akce

FOTO: J. Houštecký

-- Sedmáci na výletě v Drážďanech. --

800 let města Lešnice
Vyvrcholením oslav 800 let města Lešnice, které
je naším partnerským městem, bylo bezesporu
vystoupení 70členného souboru písní a tanců
Śląsk. Pro něj bylo na náměstí postaveno obrovské podium a velký stan, který sloužil jako
obrovská šatna. Účinkující se během vystoupení
několikrát převlékali a celková váha garderoby
činila něco přes 4 tuny.
Pavel Blaženín

-- Výroční oslavu v Lešnici si nenechali ujít ani zástupci našeho města - Pavel Blaženín,
manželé Houštěčtí, A. Fellerová, G. Truhlářová a Z. Pačes. --

Mateřská škola Černošice Mokropsy
Topolská přijme zaměstnance na pozici
školnice (plný pracovní úvazek). Jedná
se o úklid budovy, údržbu zahrady a výpomoc s dětmi.
Pro další informace volejte 602 370 636.
ZŠ Černošice přijme:
• k 1.2.2018 vyučující prvního stupně
• k 1.10.2017 asistenta pedagoga
• ihned uklízečku centrálních šaten
Kontakt: lzhoufova@zscernos.cz
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Listopad
v MC Mraveniště
• 3. 11. Strašidýlko Emílek, patří do všech
postýlek - Strašidýlko si vyrobíme z látky
a vaty.
• 10. 11. Světýlka si rozsvítíme, Lampionky vyrobíme - Vyrobíme si Lampiony na
průvod.
• 17. 11. ZAVŘENO
• 24. 11. Andělíčku strážníčku, opatruj nám
dušičku - Z papíru si vystříháme krásného
andílka.
MC Mraveniště můžete navštívit každý
pátek vždy od 9 do 11 hod. V Komunitním
centrum MaNa, naproti kostelu, Komenského 2018.
Aktuální program pravidelných setkání
i jednotlivých akcí najdete také na adrese:
www.mcmraveniste.cz
Kontakt: mraveniste@seznam.cz
Facebook: Mraveniště Černošice z.s.

MateĢské centrum MraveništĒ poĢádá

Svatomartinský lampionový prĪvod
KDY: sobota 11.11.2017, v 16:30 hod.
KDE: sejdeme se u lávky pod
Āernošickým nádražím
SvĪj originální lampion si mĪžete pĢijít vyrobit k nám do MC,
Komenského 2018, v pátek 10.11. od 9 do 11 hod.

PrĪvod povedeme pĢes lávku Dolními ÿernošicemi.
SpoleĀnĒ zapálíme svatomartinskou svíĀku
a podĒlíme se o rohlíĀky.
PrĪvod je vhodný i pro malé dĒti v koĀárku.
TĒšíme se na vidĒnou!

www.mcmraveniste.cz

Projekt je podpoĢen MĒstem ÿernošice

Hernička
Znovu pro vás od 1. listopadu otevíráme volnou herničku ve školce Barevný ostrov. Setkávat se budeme každou středu od 16 -18
hod ve žluté třídě. Vstup bočním vchodem
vpravo od hlavního vchodu.
Vstupné 50 Kč / rodina

dČtského obleþení, hraþek, sportovních potĜeb a dalších vČcí pro dČti
KDY: sobota 25. listopadu, od 16:30 do 19 hodin
KDE: v tČlocviþnČ Sokola, Fügnerova 263, ýernošice

Jak se do školky dostanete:

Maminky a tatínkové, pĜijćte NAKUPOVAT!

Školka se nachází v Černošicích - Mokropsy,
na konci ulice Na Vápenici.
Ve středu 29. listopadu se ve školce setkáme a popovídáme s dětskou lékařkou Radanou Pokornou, která ochotně odpoví na
všechny dotazy.

x
x
x
x
x
x
x

Vše za velmi pĜíznivé ceny
DČtský minikoutek pro klidné nakupování
Vzhledem ke kapacitČ prostoru je nutná REGISTRACE PRODÁVAJÍCÍCH
Registrace na emailové adrese: mraveniste@seznam.cz
Prodejní místo je omezeno velikostí jedné deky, kterou si prosím pĜineste s sebou
Neprodané vČci mĤžete vČnovat rodinám, které to potĜebují a také kojeneckému ústavu
Vstupné je dobrovolné

Za Mraveniště
Bára Kružel
www.mcmraveniste.cz

Humanitární sbírka
Kdy: p
 átek 24. 11. – 15.00-18.00
sobota 25. 11. – 8.00-14.00
Kde: D
 ům s pečovatelskou službou na
Vráži
Již tradičně proběhne v Černošicích humanitární sbírka pro občanské sdružení Diakonie Broumov. Jde o neziskovou organizaci,
která poskytuje sociální služby pro občany
z okraje společnosti – materiální pomoc
sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.
Přinést můžete oblečení, lůžkoviny, ručníky, látky, domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky, přikrývky, obuv, hračky i menší
funkční elektrospotřebiče (např. rychlovarná
konvice). Všechny věci prosíme zabalené do
igelitových pytlů či krabic, aby se transportem nepoškodily.
Více informací o Diakonii Broumov najdete
na www.diakoniebroumov.org.
Milena Paříková, členka Rady
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Fashion Piknik 9. bude u nádraží,
ale na novém místě!
Kdy: neděle 12. listopadu, 15.00-18.00
Kde: u nádraží Mokropsy
(Zdeňka Lhoty 1009)
Na neděli 12. listopadu jsme naplánovali další
z oblíbených Fashion Pikniků. Poslední piknik
prozářil Mokropeský statek, kam se jistě na
jaře vrátíme, ale pro sychravé počasí jsme našli
prostor nový a originální a hlavně se střechou.
Butik tentokrát otevřeme v garážové sekci prázdné budovy v ulici Zdeňka Lhoty 1009, pár kroků od místa, kde se konají sobotní Farmářské
trhy Mokropsy. Začínáme klasicky v 15 hodin
odpoledne a končit budeme se zapadlým sluncem kolem 18 hodiny. Prodávat můžete módní
kousky z vašich skříní, ale i ze skříní vašich mužů
a dětí. Srdečně zveme i vás, kdo vyrábíte, šijete,
háčkujete, tvoříte nebo vaříte něco vlastního. Vánoce jsou za rohem a tipem na originální a vkusný vánoční dárek nepohrdne dnes nikdo.

Opět bude i piknikbar
My pro vás opět připravíme slané i sladké dobroty do piknikbaru, zahřejeme vás hotdrinkem
a nachystáme tradiční tombolu plnou kosmetiky
a dalších dárků. Těšit se můžete také na kadeřnickou mini show a tvořivou dílničku pro vaše
děti. Součástí pikniku bude opět instalace vánočního recy-stromu u mokropeského nádraží.
Sledujte Facebook i stránky o kulturních akcích v Černošicích a postupně se dozvíte další
detaily. Přihlášku k prodeji najdete na fb nebo na
webu www.partyaoslavy.cz/piknik.
Nezapomeňte pozvat také kamarádky z Prahy
a okolní obcí, linka S7 je přiveze pár kroků od
místa, kde to v neděli 12. bude mít předvánoční
šmrnc!
Těšíme se na vás!
Bára Nováková a Bára Malá

z města a okolí

Na nádraží v Mokropsech stojí Vlakderoba
Po úspěšné instalaci stylové Vlaknihovny a především po zkušenostech s jejím bezproblémovým fungovaním, jsme se rozhodli pro další
černošický experiment. V návaznosti na Garage
Sale jsme v sobotu večer do prostoru nádraží
Černošice-Mokropsy instalovali skříň, které
jsme dali jméno Vlakderoba a naplnili ji věcmi,
které mohou dále sloužit, ale do příštího GS je
skladovat už nechceme.
Princip je stejný jako u Vlaknihovny, rozdíl je
v tom, že do Vlakderoby můžete přinést cokoliv:
trička, šaty, hrneček, kabelku, kabát, boty, cuk-

řenku, lak na nehty, nářadí nebo třeba hračku …
prostě cokoliv, co se vám doma nehodí nebo ani
nelíbí, ale někomu by mohlo udělat radost. Anebo si naopak radost udělejte sami! Vezměte, co
se vám hodí a líbí a příště přineste zas něco vy.
Ve skříni jsou k dispozici drátěná ramínka,
která můžete využít na instalaci vašich módních
dárků a dvě patra na věci, které viset nemohou.
Při vystavování „zboží“ dbejte prosím na to,
abychom zachovali kulturu a estetično a udržovali samotnou Vlakderobu i její okolí v čistotě a pořádku. Funguje to u knížek, věříme, že

bude i u všeho ostatního. Nestyďte se, berte si
a doplňujte a ona nám i vám bude dělat radost
stejně, jako dělá naše Vlaknihovna, která je bezpochyby jednou z nejhezčích ze všech knihoven
na nádražích!
Že dávat dárky je radost se můžete přesvědčit na stránkách Hearth.net, kde v tom frčí už
nějaký čas a jde jim to skvěle. V době vydání
těchto IL už bude Vlakderoba na místě dva týdny
a doufáme, že všechno poběží, jak má.
Bára Nováková a Bára Malá

Křižovatky: POTŘEBUJI POMOCT, POTŘEBUJI POMÁHAT
Kdy: 1
 . 11., 15. 11., 22. 11. v 29. 11.,
vždy v 19.00
Kde: Modlitebna Církve Bratrské,
Hradecká ul.
Pomáhat je základní lidskou potřebou, ke které
nás vede naše svědomí a víra.
Pomáhat těm, kteří to potřebují. Což jsme někdy i my sami. Více se můžete dozvědět na sérii
listopadových středečních setkáních v modlitebně Církve Bratrské.
První zastavení: středa 1. 11. v 19.00
Na policejní misi v zahraničí (pplk. Tomáš
Tesárek, policista, velitel českých kontingentů
v Kosovu, policejního i civilního, a velitel mnohonárodnostní policejní jednotky EU Rule of
Law Mission in Kosovo – EULEX)
Mnohé země jsou zmítány v konfliktech, kde
se z civilního obyvatelstva stává bezvýznamná
masa. Ozbrojené síly ze západního světa jsou

vysílány, aby s nasazením vlastních životů pomohli chránit před katastrofou. Přijďte si poslechnout a pohovořit s důstojníkem české policie a křesťanem, který má s policejními misemi
bohaté zkušenosti.
Druhé zastavení: středa v 15. 11. v 19.00
Vězeňská duchovní služba – pomoc na
cestě zpátky (Daniela Zdislava Klimešová, vězeňská kaplanka)
Pro mnoho lidí je téma vězňů tabu. Jsou to
přece právoplatně odsouzení zločinci. Neměli
to dělat, dobře jim tak… Víra nás však učí nelámat hůl, ale pomáhat, dávat lidem šanci. Pohovořte si s člověkem, jehož životní náplní je
duchovní pomoc za mřížemi.
Třetí zastavení: středa 22. 11. v 19.00
Výchova dětí – pomoc stát se osobností
(Dana Krausová, klinická psycholožka)

Je radostí rodičů pozorovat, jak se z dětí
stávají vyzrálí jedinci. Tedy pozorovat… rodiče
v růstu pomáhají. A pak to není jen radost, ale
i starost. Jak výchovu nepokazit? Jak z dětí neudělat duchovní mrzáky čekající na povely druhých na jedné straně a rozmazlené floutky na
druhé straně? Kam vede „konzervativní“ a kam
„liberální“ výchova?
Čtvrté zastavení: středa 29. 11. v 19.00
Člověk na pokraji svých sil (profesor Jindřich Kabát)
Mnozí z nás se cítí vysátí životním tempem,
rutinou s dětmi, životními okolnostmi. Dostáváme se do spirály konfliktů vnitřních (sami se sebou, se svými touhami a stresy) i vnějších. Jak
se člověk dostává „na dno“? Lze tomu předejít?
Jak se odtud dostat? Jak druhým v tomto pomoct? Pomáhá v tom víra?
Za Církev bratrskou zve Jan Drahokoupil

Pojeďte s námi na vánoční trhy do Gerbrunnu!
Kdy: 30. 11. – 3. 12.
Toto je jedinečná nabídka a je třeba, abyste se
rozhodli ihned. Ve dnech 30. listopadu až 3.
prosince pořádá Spolek pro partnerství evropských měst čtyřdenní výlet do partnerského
Gerbrunnu.
Ubytování, snídaně a večeře většinou v rodinách, na obědy a samozřejmě nákup dárků je
potřeba si vzít pár euro s sebou. Po čtvrtečním

příjezdu si zřejmě prohlédnete samotný Gerbrunn a v pátek Würzburg, který leží od Gerbrunnu co by kamenem dohodil. Vánoční trhy
jsou ve Würzburgu vyhlášené.
Na sobotu jsou plánované výlety po okolních
městečkách, která jsou zajímavá jak historicky,
tak samozřejmě vánoční výzdobou a prodejem
originálních dárků. Při nedělním návratu se
chceme zastavit v Norimberku. Tamní vánoční

trhy jsou obrovské, nádherné a plné lidí.
Do Černošic bychom se chtěli vrátit ve večerních hodinách. Na cestu autobusem plánujeme zálohu 500 Kč. Vaše přihlášky očekáváme do 5. listopadu. Posílejte je na e-mailovou
adresu: houstecka@volny.cz. Zde vám také
zodpovíme případné další dotazy a domluvíme
se o zaplacení zálohy.
Hana Houštecká

Výtěžek z Černošického běhu putuje do DPS
Ráda bych za všechny své spolubydlící z DPS Černošice poděkovala organizátorům Černošického běhu pod vedením manželů Pánkových a Kratochvílových za peněžitý dar z této akce. Obnos 19.504 korun použijeme
na zakoupení kompenzačních pomůcek, které nám zpříjemní život. Také
FOTO: Tomáš Kratochvíl

si ceníme toho, že na nás dříve narozené mladá generace nezapomíná
a nejsme jim lhostejní.
Proto ještě jednou velký dík všem.
M. Borovičková, DPS
-- Výtěžek z letošního Černošického běhu ve výši 19.405 Kč byl
slavnostně předán Domu s pečovatelskou službou. --

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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Vepřové hody na zimním stadionu
Kdy: 2. prosince od 14.00
Kde: zimní stadion
K pravému zimnímu počasí neodmyslitelně
patří i zabijačkové hody. I u nás vrcholí ladov3x FOTO: archiv SK Černošice

ská zima zabijačkou, kde se sejdou sousedé
se svými dětmi, babičky, dědové i náhodní
kolemjdoucí. Letos se uskuteční již čtvrtý
ročník.
Pro zimní stadion je tato událost významná
také tím, že se při ní mají příležitost setkat
téměř všichni zaměstnanci zimního stadionu
a většina hráčů všech věkových kategorií od
nejmenších po dospělé. Pod rouškou mikulášské atmosféry a jak doufáme i mrazivého
počasí si v sobotu 2. 12. od 14 hodin můžete
při povídání se sousedy pochutnat na jitrnicích, jelitech, tlačence a dalších zabijačkových pochoutkách.

-- Zabijačka u zimního stadionu je už tradicí. --

Naši se utkají s mělnickými
K lítému boji v 16.30 nastoupí A tým mužů.
Tentokrát se naši borci utkají s velmi těžkým
rivalem, vítězem posledních dvou ročníků
KLM s mužstvem HC Junior Mělník. Přijďte
fandit a podpořit naše tygry. Pro všechny
děti, které u nás hrají hokej, jejich sourozence a kamarády je připravena soutěž.

-- Po vepřových hodech bude i letos následovat hokejové utkání. Přijďte fandit! --

A kdo ví? Možná přijde i Mikuláš!
Akci pořádáme ve spolupráci s firmou Tybet invest s.r.o. (betonárna Černošice).
Za kolektiv SK Černošice
Hana Bláhová

Rybníkový hokej,
hokej bez velkých ambicí
Kdy: n
 eděle 5. 11. a 19. 11. v 8.00
pátek 10. 11. a 24. 11. v 18.45
Kde: zimní stadion Černošice
Lední hokej byl vždy svázán především s pravým hokejovým, tedy zimním
počasím. Jen tehdy, zamrznou-li rybníky a řeky, nebo když si hokejoví nadšenci vytvoří vlastní ledový plácek, je možné hrát hokej s největším požitkem, nadšením, zápalem a radostí bez nejrůznějších bariér.
Zdá se, že ti nejlepší hokejisté naší historie, které dodnes zaslouženě
obdivujeme, vzešli z ulice, z rybníku nebo zamrzlého plácku. Bohužel to
pravé zimní počasí v posledních letech přichází jen sporadicky a vždy jen
nakrátko.
V letošní sezóně - ať bude počasí jakékoli - chceme vrátit Černošicím
alespoň kousek z té pravé zimní atmosféry. I když v listopadu třeba ještě
nebude ani na čepice a šálu, na rybníku už se bude hrát hokej.
Srdečně zveme všechny tatínky, dědečky, maminky s jejich synem nebo
dcerou ve věku do 10 let na rybníkový hokej – hokej bez velkých ambicí.
Můžete si se svými dětmi přijít zahrát. Jen tak. Jako když zamrzne rybník.
Za kolektiv SK Černošice Hana Bláhová
-- Přijďte si zahrát hokej jen tak pro zábavu. Jen místo k řece přijďte na
zimní stadion. -FOTO: archiv SK Černošice

inzerce
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V Černošicích bude Národní basketbalová liga
Kdy: 4. a 5. listopadu
Kde: sportovní hala Věry Čáslavské
Basketbalisté BK Wolves Radotín odehrají v následující sezóně svá domácí utkání v Hale Věry Čáslavské. Poloprofesionální klub hrající druhou
národní ligu mužů patří již třetí rok mezi republikovou špičku na této úrovni
a letos bude mít opět ty nejvyšší ambice v podobě postupu do 1. ligy. Basketbalisté Radotína už na konci loňské sezóny odehráli provizorně v černošické hale čtyři utkání, nyní budou v Hale Věry Čáslavské doma celou
ligovou sezónu.
„A-tým Wolves bude doma v Černošicích v nové sportovní Hale Věry
Čáslavské, kde odehrajeme celou sezónu. Hala nabízí fantastické zázemí,
přesně šité na míru našeho stylu organizace zápasů. Byla zde i možnost
hrát v některé z pražských hal, ale chtěli jsme samozřejmě zůstat v naší
oblasti, zejména kvůli dětem z naší mládežnické akademie, tak aby mohly
chodit na zápasy. Přímá návaznost A-týmu na akademii je pro nás stěžejní.
Fanoušci v Černošicích byli loni skvělí, doufáme, že do haly přivedeme
tradičně stovky diváků, a udržíme se na špičce návštěvnosti v republice
v rámci druhé národní ligy,“ říká manažer klubu David Zábranský.
FOTO: BK Wolves Radotín

Děti mají o basket zájem
Právě Basketbalová Akademie Radotín, tedy mládežnická složka vlků,
zahájila v září už svůj druhý rok působení v hale VČ, kde provozuje svoje
přípravky a týmy kategorie U11. „V Černošicích je mezi dětmi o basketbal
obrovský zájem, zdejší přípravky jsou s téměř 50 dětmi naše největší, další děti ze ZŠ Mokropsy už nastupují v týmech U11 v pražském přeboru,
v současné chvíli tedy hraje basketbal v naší Akademii přibližně 65 dětí,
které navštěvují tuto základní školu, a to byl významný důvod, proč zakotvit
v Černošicích,“ pokračuje David Zábranský.
Přijďte se podívat na dobrý basketbal
A na co se mohou diváci na utkáních BK Wolves Radotín těšit? „Diváci
se mohou v první řadě těšit na basketbal na republikové úrovni. Naším
cílem je pak, aby se fanoušek neustále bavil, a proto je samozřejmostí
i moderátor, úvodní představovací show, nebo zvukové efekty. Přítomný
bude také mezi dětmi velmi populární maskot. Na většině utkání budou doprovodné akce spojené s prezentací našich partnerů. Fanoušci se mohou
například těšit na prezentaci vozů z autocentra Femat Radotín, jako tomu
bylo v březnovém utkání loňské sezóny, kdy byl vystaven nový vůz Škoda
Kodiaq. Jako v předešlých sezónách nabídneme fanouškům permanentky, prodej byl zahájen na webových stránkách a dále pak přímo v hale,“
dodává David Zábranský.
Úvodní zápasy na domácí palubovce odehrají vlci 4. listopadu od 18:45
proti BC Slaný a 5. listopadu od 17:45 proti BK Kladno. Více info na www.
bkradotin.cz.
Nikola Štrbíková

ZUMBATON poprvé
v Hale Věry Čáslavské

-- Basketbalisté BK Wolves budou v Hale Věry Čáslavské doma celou
ligovou sezónu. --

Pravidelný taneční kurz
s kubánskou tanečnicí
Doris Martinez
VHODNÝ I PRO ZAČÁTEČNÍKY
5x úterý, 10 lekcí, 2 taneční styly
Termín: 31. 10. 2017 – 28. 11. 2017 – každé ÚTERÝ
Čas:
20:00 – 21:00 Afrobeat, 21:00 – 22:00 Latinomix
Místo:
Městký sál, centrum Vráž, Černošice
Cena: 	1.100 Kč za jeden taneční styl, 1.950 Kč při koupi obou
stylů; 1 lekce = 270 Kč (v případě, že budou lekce kupovány
zvlášť)
JE NUTNÁ ZÁVAZNÁ REGISTRACE!
Registrujte se na e-mail: kovaroval@email.cz, tel. 607 707 303.

Kdy: sobota 2. prosince, 11.00-13.00
Kde: sportovní Hala Věry Čáslavské (u ZŠ Černošice)
Srdečně zveme všechny příznivce fitness a tance na výroční 8. zumbaton, který se bude konat pod vedením ZUMBA TEAM CZECH v Hale
Věry Čáslavské v Černošicích v sobotu 2. prosince od 11 do 13 hodin.
Navážeme tak po pěti letech na řadu úspěšných zumbatonů, které se
konaly ve sportovní hale v Radotíně.
Akce je určená pro všechny, i pro ty, kdo zumbu již necvičí nebo
ještě nikdy nezačali J Zavzpomínáme na úplné začátky, zatančíme oblíbené retro hity, vystoupí děti z černošického oddílu zumby a jako host
pozvání přijal taneční lektor a zumba instruktor Vilém Matyáš.
Informace na www.zumbafitness.cz.
Za Zumba Team Czech
Vendula Kořínková

inzerce

AFROBEAT – moderní pojetí afrických tanců s přesahem do reggaetonu a dalších moderních tanců. Zapotíte se, zformujete postavu a zároveň se naučíte sexy figury, které můžete použít kdykoliv a kdekoliv
na parties.
LATINOMIX – mix latinskoamerických tanečních stylů, jako např. kubánská salsa, cha cha chá, samba, rumba, son, mambo apod.
Ladislava Kovářová
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Je čas rezervovat
prázdninové campy!
Přijďte si do Haly Věry Čáslavské pro slevy a nejlepší termíny pro vaše prázdninové akce a campy. Teď je ideální chvíle pro plánování letních
prázdnin, i když se zdají být nekonečně daleko.
Můžete si vybrat termíny přesně podle svého
přání a objednat služby podle svých představ.
Kdo dřív přijde... ten spíš naplní své představy.
V průběhu letních prázdnin platí naše speciální
slevy, které najdete na webových stránkách Haly
VČ. Umíme pro vás zajistit různé druhy i podobu
stravování a také nedaleké ubytování. Stavte se
co nejdřív v Hale Věry Čáslavské nebo pište na
adresu spravce@halaverycaslavske.cz.

Vaše oslava v Hale Věry Čáslavské!
Spojte plánovanou víkendovou oslavu se
sportem a objevte kouzlo nově otevřeného
Café Vera! Splníme Vám Vaše sportovní přání
a k tomu nabídneme grilované i jiné pochutiny, skvělou atmosféru a třeba i živou muziku!
V Hale VČ se objevily nové sporty a nově
otevřené Café Vera si pomalu získává svůj
okruh zákazníků, oceňujících dobrou kávu,
skvělé pivo Bernard, zdravé pochoutky pro
kondici i nezdravé pro výčitky, bez nichž se
život neobejde. Hlavní devizou Haly i Café je
osobní přístup, všichni jsou tu připraveni –
pokud je to jen trochu v jejich silách – splnit
přání návštěvníků a zákazníků.

V případě, že se chystáte s rodinou či
s přáteli slavit, zkuste to pro jednou jinak.
Možná zjistíte, že pivo, víno a pochoutky
chutnají jinak po sportovním výkonu, byť byl
jen pro radost!
Představíme vám možné termíny a vyjdeme
vám všestranně vstříc. Stačí se stavit v Hale
Věry Čáslavské v pracovních dnech mezi 16.
a 22. hodinou nebo napsat na spravce@halaverycaslavske.cz.
Těšíme se na vás!
Oto Linhart, manažer a správce HVČ

Oto Linhart, manažer HVČ

Výsledky závodních družstev Tenisového klubu Černošice z.s.
okresní přebory, které se z důvodů nepřízně počasí v řádném ani v náa letní turnaje 2017
hradním termínu nemohly uskutečnit.
I v tomto roce měla závodní družstva Tenisového klubu Černošice z.s.
výrazné zastoupení ve všech soutěžních a všech věkových kategoriích ve
Středočeském kraji. Abychom si udělali přehled o konečném umístění
jednotlivých družstev, uvádíme následující konečnou tabulku.
Družstvo
Dospělí A
Dospělí B
Dospělí C
Dospělí D
Senioři
Dorost
St. žáci
Ml. žáci
Baby tenis - přípravka

Výkonnostní Umístění
třída
I. tř
6
Baráž o udržení v I. třídě
II. tř
3
Bodově shodní jako 1. místo
III. tř
4
Bodově shodní jako 2.-4. místo
IV. tř
6
II. tř.
2
II. tř.
2
II. tř.
5
III. tř.
6
7

Pro informaci uvádíme, že každé družstvo absolvuje šest utkání, která
se hrají většinou v sobotu, od začátku května až do prázdnin. Na soupisce
družstva je zapsáno dvanáct hráčů, přičemž vlastního utkání se zúčastňuje minimálně šest hráčů (z toho dvě ženy).
Letní program
Program v průběhu léta byl na tenisových kurtech bohatý. Již druhý
prázdninový týden se konal první ze tří plánovaných dětských campů,
pořádaných Tenisovou školičkou Tomáše Frýdy. Další dva se pak konaly
v předposledním a posledním prázdninovém týdnu. Campy jsou zakončovány mini turnajem z řad frekventantů a v tomto roce částečně nahrazovaly

inzerce
Firma F.W.Tandoori s.r.o. Vonoklasy
dovážející sojové a chilli omáčky

shání

zdatné brigádníky

na vykládání kontejnerů
Kartony váží od 2 kg do 15 kg,
místo vykládky – Vonoklasy, četnost 1-2x týdně, 2-4 h,
Cena 500 CZK/ 1 kontejner.

Zájemci se mohou hlásit
u pana Bánského, tel. 257 712 917
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Na přelomu léta, tedy 29. 7., uspořádali naši členové amatérský turnaj ve čtyřhře, který nazvali „Čvančarák“. Sešlo se 14 dvojic složených
z klubových tenistů, ale také z černošických hokejistů a fotbalistů, kteří
si skvěle připomněli svoje tenisové umění. Hráči turnaj zahájili ve dvou
skupinách, zápasy hranými na jeden set, hraný každý s každým. Za horkého slunečného počasí byly na kurtech vidět pěkné zápasy a tenisové
momenty. Čtyři nejlepší dvojice z každé skupiny postoupily do vyřazovacích bojů. Na pohár zaslouženě dosáhl pár spojující mládí se zkušeností,
stmelený rodinnou vazbou, otec a syn, Jiří a Jaroslav Novotní z Kazína.
Dalším, již dvacátým ročníkem soutěží veteránů Berounky pokračovalo toto turné i na našich kurtech. V tradičním termínu konání Mariánské
poutě se dne 12. 8. v lítých bojích za účasti našich párů prosadily v obou
kategoriích hostující páry, a to v kategorii součtu věku dvojice do 115 let
pánové Špringer a Neřold z Radotína, a v kategorii věku 115 a více pánové
Nosek a Rečka z Dobřichovic.
Turnaje pokračovaly i v září.
Soutěžní klání léta vyvrcholilo však 2. září, kdy se konaly dvě významné
akce. První družstvo hrálo své existenční utkání o udržení v první třídě
v Bakově nad Jizerou. Naše družstvo svého soupeře přímo deklasovalo
9:0 a zajistilo si tak naši účast v I. třídě i pro příští rok.
Druhou akcí byl již rovněž tradiční turnaj smíšených dvojic O. Kleinhamplové. Zde se za nečekaně pěkného počasí utkalo dvanáct, převážně rodinných dvojic. Trochu netradiční byl snaživý přístup našich mladých, kteří
před zahájením turnaje neskrývali své ambice na vítězství. Ve finále však
zvítězila zkušenost, a tak pár mladých J. Čihák a A. Budíková podlehl
zkušeným T. Holoubkovi a I. Baštářové.
Velká gratulace za umístění na žebříčku ČR patří Jonáši Padevětovi
a Filipu Apltauerovi , kteří skončili na skvělém – Jonáš na 9. místě a Filip
na 12. místě v kategorii starších
FOTO: archiv T. Frýdy
žáků v celé České republice.
František Pírek obsadil v kategorii dorostenců výborné 25.
místo.
Gratulace patří i trenérům
výše zmíněných tenistů Martinu
Holoubkovi a Tomáši Frýdovi.
A závěrem jedna třešnička na
dortu, tedy fotografie. Na snímku
zprava Robin Staněk, náš bývalý hráč (nyní 1. ČLTK Praha),
v roce 2016 na žebříčku ATP na
258. místě , uprostřed sám velký
Roger Federer, se kterým Robin
v průběhu Laver Cupu trénoval
a vlevo Tomáš Frýda - trenér
Robina.
Hynek Trnka
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Zprávy ze Sokola

O CVIČENÍ V SOKOLE JE VELKÝ ZÁJEM

Nacvičujeme na Sokolský slet
Sokol Černošice začíná nacvičovat skladbu pro ženy na sokolský slet
2018 Ženobraní. Rádi bychom doplnili naši skupinku na počet 16 cvičenek, které je plnohodnotnou základní jednotkou této skladby. Uvítáme
případné zájemkyně o nácvik.
Nacvičovat budeme cca 1x za 14 dní až 3 týdny v pondělí večer v Sokolovně v Černošicích. Kontakt: 731 160 646.
Michaela Dvořáková

Zahájení sletového roku v Sokole Černošice
TJ Sokol Černošice patří mezi větší jednoty župy Jungmannovy. Nový
cvičební rok jsme zahájili v září a kromě pravidelného cvičení jsme připravili trojici akcí, připomínající zahájení příprav XVI. Všesokolského sletu
2018.
Jednou z nich byla sletová výstava, která seznámila příchozí s historií
patnácti předcházejících sletů. Kromě fotografií, převážně z účasti jednoty
na sletech po obnovení Sokola od roku 1990, si příchozí prohlíželi knižní
a časopisové materiály z dřívějších sletů a historické sokolské kroje. Ozdobou výstavy byla sbírka odznaků z jedenácti sletů, které se konaly do
roku 1948 včetně.
Pro návštěvníky byl připraven kvíz s otázkami z historie všech dosavadních sletů. O celou výstavu i kvíz se zajímali zejména aktivní účastníci předchozích sletů, zejména odrostlejší děti a mládež zde s hrdostí ukazovali,
kde na fotografiích jsou jako dětští cvičenci zachyceni. Výstava byla zahájena v pátek na Noc sokoloven, takže si ji mohli zájemci prohlížet nejen do
pozdních večerních hodin, ale i po zbytek víkendu.
Druhou akcí byla Sletová štafeta, která do Černošic dorazila v neděli
odpoledne. Na kolech jsme ji přivezli z Dobřichovic a v Černošicích předali do Pražského třížupí.
Sokol spolu v pohybu
Během celého týdne probíhala akce „Sokol spolu v pohybu“, bylo možné zavítat na jednotlivá cvičení. Středa byla věnována seniorům, pro které
byla kromě zdravotního cvičení připravena procházka do okolí. V neděli
odpoledne probíhal doprovodný program ke sletové štafetě, zaměřený
zejména na rodiny. Počasí nám příliš nepřálo, a tak jsme museli trochu
improvizovat a část aktivit přesunout pod střechu. Na antukovém hřišti se
přesto konal volejbalový turnaj, o který byl velký zájem. Příchozí si mohli
zahrát stolní tenis a vyzkoušet různé pohybové aktivity – hod na cíl, petanque, cvičení TRX, překážkovou dráhu, zahrát velké dřevěné mikádo,
apod.
Akce se nám vydařila a doufáme, že odezvou nadále bude zájem o cvičení v Sokole.
Hana Fořtová
FOTO: Veronika Kurelová

Většina cvičení v Sokole je již plně obsazena.
Tradičně je velký zájem o cvičení předškolních dětí, gymnastiku, atletiku,
stolní tenis a pohybovky pro školačky. Tato cvičení jsou již plně obsazena.
Nicméně se může v průběhu roku uvolnit místo ve cvičení. Proto v případě
zájmu kontaktujte cvičitele a společně se domluvte. Více na: http://www.
sokolcernosice.cz/kontakty.
TĚŠÍME SE NA VÁS!
TJ Sokol Černošice

POJĎTE CVIČIT DO SOKOLA – NA NÁSLEDUJÍCÍ
CVIČENÍ JE STÁLE MOŽNOST SE PŘIHLÁSIT
CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI (RD)
• pro děti od 1 roku do 5 let
• cvičení hravou formou v tělocvičně a na zahradě Sokola
• cvičíme s různými pomůckami (míče, padák, obruče, balanční kameny, atd.)
• první seznámení s nářadím (kruhy, lavičky, žebřiny, atd.)
• RD 1-2 roky: PÁ 10-11h, RD 2-4 roky: ÚT 9-10h, ČT 10-11h, RD 3-5
let: ÚT 15.30-16.30h
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

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

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

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

inzerce
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-- V rámci akce Sokol spolu v pohybu se hrál i volejbal. --
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Kam za kulturou, zábavou a vzděláním - v Černošicích
listopad
1. 11., 15. 11.,
22. 11.
a 29. 11.

Křižovatky: POTŘEBUJI POMOCT, POTŘEBUJI POMÁHAT – série
diskusních setkání

19.00, Modlitebna Církve Bratrské, Hradecká ul.

2. 11.

Dech Band, Chorus Puellaris, Second Band – hudební vystoupení

17.00, Dům s pečovatelskou službou na Vráži

3. 11.

Naživo! - Hentai Corporation + False Hope (10 let kapely) + Jegr
v Černošicích

20.00, Club Kino

4. 11.

Basketbalový zápas BK Wolves Radotín proto BC Slaný – druhá
národní liga mužů

18.45, Hala Věry Čáslavské

4. 11.

„Mezi včím je všechno jasné“
008 + Compromysh + Pure Alcoholic Punk + Daily Coffee - koncert

19.00, Club Kino

4. 11.

Lumír Tuček a Jana Tučková v nekonečném divadelním seriálu
Karel a Máňa

20.00, klub Ferenc Futurista

5. 11.

Sůl nad zlato – divadelní pohádka

16.00, Club Kino

5. 11.

Basketbalový zápas BK Wolves Radotín proti BK Kladno – druhá
národní liga mužů

17.45, Hala Věry Čáslavské

9. 11.

Gwyn Ashton (AUS) - koncert

20.00, Club Kino

10. 11.

Koncert kontrabasového kvarteta - Dittersdorf, jazz, filmová hudba...

19.00, klub Ferenc Futurista

10. 11.

Vladivojna La Chia & 4TRIO - koncert

20.00, Club Kino

11. 11.

Lampionový průvod

16.30, sraz u lávky pod černošickým nádražím

11. 11.

Podzimní Černošický ples

19.30, Club Kino

12. 11.

O tureckém rybáři - pohádka pro děti

16.00, Club Kino

12. 11.

Fashion Piknik

15.00-18.00, Zdeňka Lhoty 1009
(u mokropeského nádraží)

12. 11.

Schnittkeho Requiem v podání Černošické komorní filharmonie

18.00, kostel Nanebevzetí Panny Marie

18. 11.

Žena Band + Running Sushi - koncert

20.00, Club Kino

21. 11.

Handa Gote: Safírová hlava (loutková psychedelie, remake,
setkání sousedů)

Klub Ferenc Futurista, Vrážská 324

21. 11.

Jan Kavka trio – jazzový koncert

20.00, Club Kino

24. 11.

Půljablkoň

20.00, Club Kino

25. 11.

Bazar dětského oblečení, hraček a sportovních potřeb

16.30-19.00, Sokolovna

25. 11.

15. narozeniny Club Kina - CELEBRITY

20.00, Club Kino

29. 11.

Zasedání zastupitelstva

19.00, Club Kino

2. 12.

Zumbaton

11.00-13.00, hala Věry Čáslavské

2. 12.

Vepřové hody s SK Černošice

od 14.00, zimní stadion

prosinec

v okolí
listopad
4. 11.

komedie Tchyně v domě v podání Divadelního spolku Gaudium a v di- 19.00, KS U koruny, Radotín
vadelní režii Ondřeje Potůčka a Vlasty Pilařové

11. 11.

Svatomartinské posvícení – tradiční jarmark, zabíjačkové pochoutky,
posvícenské koláčky nebo svatomartinské víno. A také kulturní program.

od 13.45, náves Lety u Dobřichovic

15. 11.

koncert Milli Janatkové Quartet (jazzový chanson) - zazní písně
z CD Mým kořenům

19.30, zámek Dobřichovice (vinárna)

2. 12.

Adventní trhy

11.00-17.00, zámek Dobřichovice

2. 12.

Mostový ples - 22. ročník tradičního plesu, vystoupí Pražský taneční
orchestr Jindřicha Váchy

20.00, hala Bios v Dobřichovicích

prosinec

Facebook / Kultura v Černošicích
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Mikulášské trhy

9.12. 2017 Černošice Centrum Vráž
12:00 Chůdadlo – žonglerská škola
Vystoupení žáků ZUŠ Černošice (kulturní sál)
13:30 Pěvěcký sbor Chorus Angelus
14:30 Divadlo T601 – Zimní pohádka
15:30 Zumba – vystoupení dětí
(pod vedením Venduly Kořínkové)
16:00 Obří anděl, mikuláš a čert za doprovodu
pěveckého sboru MIFUN
17:00 Ohňová a světelná show
Adventni_trhy2017.indd 2

Hukot kontrabasového kvarteta
Kdy: pátek 10. 11. v 19.00
Kde: klub Ferenc Futurista, Vrážská ul.
Pod titulem Kontrabasisté obsluhují kilometry
tlustých drátů se v klubu Ferenc Futurista bude
konat koncert čtyř mladých kontrabasistů, kteří zahrají sólově i v kvartetu. Veronika Malinjak,
Lukáš Holubík, Štěpán Váňa a Václav Hořák
provedou skladby Dragonettiho, Botessiniho,
Dittersdorfa, zazní také filmová hudba, jazz
a v neposlední řadě současná kompozice.
Koncert připravila a uvádí klavíristka Jana Holmanová, která k události říká: „I na kontrabas je
možné hrát sólově – a dokonce virtuózně! Na
kontrabas hrají i holky. Což – a to si pamatujte
– neznamená, že je to lehké. Není. V žádném
případě. A kontrabasový kvartet v plné práci je
vážně hukot.“
Jana Holmanová je absolventkou konzervato-

ře v Teplicích a AMU v Praze. S úspěchem se
zúčastnila několika klavírních soutěží (mimo jiné
1. cena na North London Music Festival) a jako
sólistka se představila s mnohými českými orchestry. Od roku 2000 je profesorkou Pražské
konzervatoře. Významnou roli v jejích uměleckých aktivitách hraje komorní hudba. Je členkou
klavírního tria ArteMiss, které pravidelně koncertuje v České republice i v zahraničí. Je rovněž
vyhledávanou divadelní korepetitorkou – podílela se například na představení Kouzelné flétny
v Dejvickém divadle a dlouhodobě spolupracuje
s činohrou Národního divadla (Oidipus vladař,
Sekretářky, Žebrácká opera, Kvartýr a další).
Účinkuje také v opeře Martina Smolky a Jiřího
Adámka Bludiště seznamů.

22.10.17 11:39

Koncert v DPS
Kdy: 2. listopadu v 17.00
Kde: DPS
Ve čtvrtek 2. listopadu od 17 do 18 hodin
proběhne akce Domu s pečovatelskou
službou Černošice a Pavlíny Tomášové, za
podpory DM drogerie market s. r. o. Koncert se uskuteční v prostorách DPS, Vrážská 1805. Účinkují kapely Dech Band, Second Band a dívčí sbor Chorus Puellaris
- sbormistr Roman Michálek.
Pavlína Tomášová

Zve kolektiv klubu Ferenc Futurista

-- Dittersdorf, filmová hudba i jazz – a to všechno na kontrabas! -FOTO: archiv kvarteta

23

z města a okolí
vek, a to rovnou do Club Kinu v Černošicích,
kde si spolu zahrají ještě kapely Pure Olcoholic Punk a Daily Coffee :-)
A proto určitě dorazte a pozvěte své známé.
Vstup 80 Kč.

Program listopad 2017
3. 11. v 20.00
Naživo! - Hentai Corporation + False Hope
(10 let kapely) + Jegr v Černošicích
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 pořádně našlapaná kapela
JEGR a zakončí ho místní False Hope, kteří
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.
False Hope na akci oslaví 10 let od svého vzniku. Série NAŽIVO!, kterou pořádá iniciativa Na
Nohou, již druhým rokem představuje přední
jména české klubové i festivalové scény přímo
v Černošicích.
Vstup 150 Kč, do 26 let 100 Kč.
4. 11. v 19.00
„Mezi vším je všechno jasné“
008 + Compromysh + Pure Alcoholic Punk
+ Daily Coffee - koncert
Po roce se kapela 008 a Compromysh opět
vydávají na své tour, které letos nazvali „Mezi
vším je všechno jasné Tour 2017“.
Všechny vás zveme na jednu z několika zastá-

10. 11. v 20.00
Vladivojna La Chia & 4TRIO - koncert
4TRIO je zkratka pro pětičlenné akustické
„čtyřtrio“ zpěvačky a skladatelky Vladivojny.
Kapela s desetiletou tradicí je výjimečná svým
svérázným a pestrým přístupem ke skladbám,
které Vladivojna skládá jak sama pro sebe, tak
také pro film a divadlo.
Součástí tohoto 4tria jsou brilantní zkušený
kytarista Aleš Bajger, výrazná viollončelistka
Terezie Kovalová, která Vladivojnu doprovází
od svých 16 let, charismatická chansonová
zpěvačka Sylvie Bee a nově také bubeník Luboš Pavlík.
Vladivojna se svým 4triem hraje dynamickou
nadžánrovou hudbu, ve které se snoubí křehká intimita s temperamentem a místy až brutální divokostí. To vše za výhradního doprovodu
akustických nástrojů. Kapela je za dobu své
existence natolik dobrodružným celkem, že se
velmi ráda a nečekaně pouští během koncertů do odvážných improvizací od opery, fada až
po zběsilý punk. Občas Vladivojna pro zpestření vytáhne svého oblíbeného humra nebo
trombonku a to se pak dějí věci…
Vstup 150 Kč.
11. 11. v 19.30
Černošický ples
Srdečně Vás zveme na tradiční Podzimní černošický ples. K tanci a poslechu hraje skupina
Gambit.
Rezervace vstupenek: tel. 602 221 014 nebo
jan.fara@seznam.cz. Výtěžek z plesu bude
věnován na dobročinné účely v Černošicích.
Těšíme se na setkání! Jája & Honza Farovi.
Vstup 225 Kč.

18. 11. v 20.00
Žena Band + Running Sushi - koncert
Žena Band je kapelou hrající funky-rockovou
hudbu s občasnou barvou orientálního vesmíru.
Současné složení: Bára Valentová (zpěv), Adéla
Jodlová (saxofon), Tomáš Spěvák (baskytara),
Tomáš Hejlek (bicí), Jakub Horký (kytara).
Členové kapely žijí v okolí města Řevnice.
Oficiální vznik seskupení byl na podzim roku
2015. Je produktem mnohaletého křížícího
a mutačniho procesu v poměrně úzce lokalizovaném hudebním podhoubí Brdských lesů.
Running Sushi, hudba s duší, i když jste nazí,
i když jste hluší. Running Sushi, rytmický bodač. Running Sushi, hudební tulák. Running
Sushi, paří i Nguyen. Running Sushi, funky
hot cloumák. Smršť energie, která nezná hranic (a to nejen hudebních), živoucí důkaz, že
zvuk se může šířit rychleji než světlo. Od roku
2004 vysílá elektromagnetické vlnění v rytmu
funky s příměsí dance, popu a rocku. Rytmy,
melodie i myšlenky výhradně vlastní, převážně
česky, místy anglicky, ojediněle mlhy.
Vstup 80 Kč.
25. 11. v 20.00
15. narozeniny Club Kina - CELEBRITY
Tak již i Club Kino dostane občanku. Je mu 15 let.
Čeká Vás večer plný celebrit, který se bez Vás
neobejde, protože Vy všichni jste ty celebrity,
které do Clubu chodíte. A přijde i Tina Turner,
Eros Ramazzoti, Charlie Chaplin a mraky dalších celebrit, za které se převtělíte Vy. Nebude
chybět promítání filmů, červený koberec, limuzína, dort, raut, Cocktail bar, grilovaná kýta,
tombola ani hostesky. A vynikající Master of
Ceremonies Vás provede celým večerem.
After party – Bubny Praha a celebrity ve Vašem podání.
Vstup zdarma.
L. Barchánková
Zpracováno z podkladů od interpetů.
Pozn.: Informace k akcím, které pořádá v Club
Kině město Černošice, najdete v samostatných
textech.

Lumír Tuček a Jana Tučková
v klubu Ferenc Futurista
Kdy: sobota 4. 11. od 20.00
Kde: klub Ferenc Futurista, Vrážská ul. (naproti nádraží)
Do klubu Ferenc Futurista přijedou Lumír Tuček a Jana Tučková se svou nekonečnou sérií Karel a Máňa. Nekonečný divadelní seriálový příběh omšelých, ale o to
statečnějších hrdinů, kteří jako jedni z mála mohou vyléčit tento svět z jeho chronických neduhů. Činí tak formou intuitivní improvizace.
Lumír Tuček, původní profesí architekt, principál a autor divadelních her Recitační skupiny Vpřed. Jako scénárista je podepsán například pod snímky Pražská
5, Kouř, Postup (Historky od krbu), skečovým pořadem KOKO TV nebo pořadem Boj o koláč. Působil (nejen) jako moderátor Rádia Mama a rádia Limonádový
Joe. Vystupuje ve stand-up pořadech Na stojáka a ve scénickém vysílání Rádia
Ořechovka.
Herečka a moderátorka Jana Tučková, kmenová členka R. S. Vpřed. Hrála ve
filmech Pražská 5 a Kouř, v televizních pořadech Historky od krbu, Kinetická encyklopedie všehomíra aj. Moderátorka rádia Limonádový Joe (Kolopějka Vděčná).
V pořadu Na stojáka tvoří a rozvíjí postavu nestárnoucí pornostar Molly Muster.
Zve kolektiv klubu Ferenc Futurista
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FOTO: archiv J. Kavky

Sůl nad zlato
Kdy: neděle 5. listopadu od 16 hodin
Kde: Club Kino
Srdečně vás zveme v neděli 5. 11. od
16.00 do Club Kina na tradiční pohádku
Boženy Němcové, která dává ponaučení,
že zatímco bez zlata a drahých kamenů
člověk žít může, tak sůl je pro život a zdraví
nezbytná. Zkrátka mnoho prostých a všedních věcí je pro život mnohem důležitějších
než sebelepší šperk a drahá ozdoba. Dozvíte se o tom, jak se v království ztratila
všechna sůl. A o tom, jak je to někdy těžké
mezi sourozenci. Nakonec vše dobře dopadne a zazní i veselá píseň s poučením.
Režie, výprava, hraje: Jakub Hojka, hudba:
Petra Bařtipánová. Vstupné 80 Kč.
Pavel Blaženín

-- Trio hraje ve složení Jan Kavka (piano), Marek Dufek (baskytara, kontrabas) a Jiří Bučánek - bicí. --

Jan Kavka trio
Kdy: 21. listopadu od 20 hodin
Kde: Club Kino
Jan Kavka je ostravský jazzový pianista a skladatel, který v současnosti studuje magisterský
studijní program na prestižní akademii im. Karola Szymanowskiego v polských Katovicích. Je
členem mladé české úspěšné kapely Ostrich
quartet, která získala již mnoho mezinárodních
ocenění. Stejně jako je Ostrich nejlepší české
mladé jazzové kvarteto, tak je kapela Jana Kavky nejlepším mladým českým jazzovým triem.

JKT vzniklo roku 2013 v rámci jazzových večerů
v baru Modrá Myš na legendární Stodolní ulici
v Ostravě.
Repertoár, který ze začátku obsahoval pouze
jazzové standardy, se později rozrostl o původní
skladby. Jan Kavka trio hraje ve složení Jan Kavka – piano, Marek Dufek - baskytara, kontrabas,
Jiří Bučánek – bicí, a inspiruje se nejen v tvorbě
velkých jazzových hudebníků, ale také v hudbě
klasické a popové.
Zve město Černošice. Vstupné 120 Kč.
Pavel Blaženín

FOTO: archiv J. Hojky

-- Loutkovou pohádku Sůl nad zlato
přiveze do Černošic pražská Ilegumova
divadelní společnost. --

Pohádka
o tureckém rybáři

FOTO: archiv kapely

Kdy: neděle 12. listopadu od 16 hodin
Kde: Club Kino
Město Černošice a Loutkovo-kejklířské Divadlo
Basta-fidli vás zve v neděli 12. 11. od 16.00 do
Club Kina na jarmarečně loutkovou pohádkovou
komédii. Poslyšte kus o turkovi a jeho ženě, která chce víc a víc, až pro svou chamtivost nemá
nic. Pimplata máme turecká!!! Pobaví taťku,
mamku i děcka!!! Hraje a režie Pepino von Dráček. Loutky Tomáš Zmrzlý. Scéna Tomáš Zmrzlý
a Pepino von Dráček. Vstupné 80 Kč.
Pavel Blaženín

Rybovka klepe
na dveře
-- Půljablkoň - jak název napovídá - je odnoží známé kapely Jablkoň. --

Půljablkoň
Kdy: pátek 24. listopadu od 20 hodin
Kde: Club Kino
Jablkoň se na naší scéně pohybuje desítky let. A teď tu máme Půljablkoň - nejmenší
z odnoží Jablkoně. Jde o duo, kde obrovitého
kapelníka Michala Němce doplňuje éterická
zpěvačka Marie Puttnerová.
Zpívají a hrají písničky jablkoňské i nejablkoňské: jednoduše, přímočaře, nezáludně –

dva hlasy, kytara a perkuse. V repertoáru mají
skladby z písničkových alb Jablkoně (většinou
ty, které s kapelou už nehrají), ale také úplně
nové, napsané přímo pro Půljablkoň. Maruška a její krystalicky čistý hlas je z Brna, Michalova pražština se tak potkává s lahodnou
moravštinou a v písničkách je to slyšet.
Přijďte se i vy přesvědčit v pátek 24. 11.
od 20.00 do černošického Club Kina, jak se
Půljablkoni bude u nás muzicírovat. Vstupné
150 Kč.
Pavel Blaženín

Srdečně zveme jako každý rok příznivce
a přátele černošické Rybovy České mše vánoční, která se uskuteční 24. 12. 2017 od
22.00 hodin v kostele Nanebevzetí Panny
Marie v Černošicích. Srdečně zveme i nováčky, kteří by si chtěli přijít zahrát či zazpívat
nebo jen přijít poslouchat. Další informace
můžete získat také na e-mailu: rybovkacernosice@gmail.com, rovněž sledujte informace na facebooku. Konkrétní termíny zkoušek a podrobnosti naleznete v prosincovém
Informačním listu.
Na setkání se těší
Magdaléna a Michaela Voldřichovy
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Nové knihy v městské knihovně v Černošicích
Beletrie:
BROWN, Sandra: Pomsta – detektivní román;
DAMIJO, Alena: Anglické listí aneb Coolturní šok – autobiografické postřehy české autorky, žijící v Londýně, nejen o britském způsobu
života;
DELANEY, J.P.: Ta přede mnou – psychologický román;
DIRIE, Waris: Safa – další bestsellerový titul z pera slavné autorky popisuje příběh malé
Safy, která pochází ze somálského slumu;
FENWICK, Liz: Pod nebem Cornwallu – romantický příběh;
LAGERCRANTZ, David: Muž, který hledal
svůj stín – napínavý příběh o zneužívání moci,
a otázkách cti. 5. díl Milénia, inspirováno sérií
Stiega Larssona;
LEE, Justine A.: Tohle je kočičí svět...vy
v něm pouze žijete – základní kniha pro milovníky a chovatele koček od uznávané veterinářky Lee, Justine. Žádná otázka nezůstane bez
odpovědi;
MASTAI, Elan: Dnešek není naposled – vzrušující, osvěžující příběh o cestování časem;
McMAHON, Tony: Soumrak templářů. Hledání Svatého kříže – historický román;
McNEAL, Laura Lane: Cukrová panenka –
příběh z amerického jihu 60. let;
NORMAN, Matthew: Všichni jsme nějak
vadní – zábavná kniha o tom, jak se vyrovnat
s minulostí a znovu najít smysl života;
RICHARDSON, Matthew: Jmenuji se Nikdo
– špionážní román, strhující prvotina z pera
šestadvacetiletého autora vychází z detailní zna-

losti zákulisí londýnské politiky;
SUMMERS, M. J.: Láska bez pravidel – kanadský milostný román;
VOVSOVÁ, Anna: Ladič – vítězný román 22.
ročníku Literární ceny Knižního klubu, román
o vině a trestu, udavačství a pomstě.
Naučná literatura:
CRISTEN, Gabriela Marie: Marie Terezie.
Mezi trůnem a láskou - kniha popisuje barvitý
obraz doby a současně velmi soukromý portrét
bouřlivé vladařské rodiny;
ČÁPOVÁ, Hana: Košíkaření z papíru: nové
postupy a nápady - probuďte svou kreativitu
a přesvědčte se, že tvořit se dá i z obyčejného
novinového papíru;
FREUD, Sigmund: Totem a tabu - kniha Totem a tabu je nejslavnějším Freudovým dílem,
v němž aplikuje psychoanalýzu na oblast antropologie a religionistiky;
GORDON, Thomas: Výchova bez poražených - kniha amerického psychologa, nominovaného na Nobelovu cenu za mír, je určena
především rodičům, ale jistě bude i přínosem
pro všechny, kteří pracují s dětmi. Kniha srozumitelně a názorně popisuje postupy, jak komunikovat s dětmi, jak posílit spolupráci v rodině
a jak efektivně řešit problémy;
GREGER, Michael: Jak nezemřít - objevte
potraviny, jejichž vědecky prokázané účinky
chrání před nemocemi a pomáhají léčit;
LEŠÁK, Zdeněk: Kronika bolševismu - komiksový příběh: jak to bylo doopravdy se slavnou VŘSR;
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MONTESSORI, Maria: Objevování dítěte systém Montessoriovské pedagogiky vychází
z poznávání potřeb dítěte, učí rozvíjet jeho přirozené schopnosti a smyslové vnímání;
ŘEHOŘOVÁ, Martina: Kámen jsem dostal
darem. Rozhovory se sochařem Petrem Váňou - jedenáct rozhovorů s akademickým sochařem Petrem Váňou, který patří mezi přední
představitele současného českého křesťanského umění;
VAŠÍČEK, Arnošt: Největší tajemství templářů: je v Čechách ukrytý nejzáhadnější okultní objekt všech dob - kniha o templářském
řádu, který představuje jednu z nejtajemnějších
společností lidských dějin.
Pro děti a mládež:
DAHL, Roald: Čarodějnice - první dětský horor pro děti od 7 let;
IGNATZY, Petra: Auta - encyklopedie;
KROLUPPEROVÁ, Daniela: Polární pohádka - první čtení pro začínající čtenáře;
LEBLANC, Catherine: Jak vyzrát na duchy?
- knížka plná duchů, ukáže spoustu skvělých
a nečekaných nápadů, jak na ně vyzrát, pro čtenáře do 10 let;
PITRO, Martin: Staré české pověsti: obrázkové čtení - nejznámější české pověsti v komiksové podobě, určeno pro mladší děti;
SCHERZ, Oliver: Dona Carla nikdo nezastaví - zábavná, napínavá, vtipná i trochu dojemná
knížka je určena dětem ve věku 8-12 let;
VÁLKOVÁ, Veronika: Husité. Dobrodružství
s práčetem a Svatý Václav. Vraždou to nekončí - napínavé knížky, kde se zároveň děti
hodně naučí z historie;
SCHRIEVER, Anja: Koně - encyklopedie.

Otevírací doba v knihovně o prázdninách:
Pondělí:
9.00–11.30
Středa:
9.00–11.30
Čtvrtek: 		
Pátek:
9.00–11.30

12.30–18.00
13.00–19.00
12.30–16.00

naše telefonní číslo: 221 982 562, knihovna@mestocernosice.cz,
on–line katalog knihovny www.mestocernosice.cz nebo
na www.naseknihovna.cz/cernosice

inzerce

Řádková inzerce
• Hledám pronájem zařízeného bytu 2+kk (2+1) v Černošicích. Nástup
možný ihned. Nabídky prosím na tel.: 602 554 251.

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

26

Hledám studenta na doučování
matematiky a angličtiny
pro žáka 6. třídy.

Opravy chladniček, mrazniček
a průmyslového chlazení

telefon 737 184 921

mobil: 606 83 44 85

Aleš Rozenský, Praha 5 - Radotín

