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Mariánská pouť bude 11. a 12. srpna na návsi u kostela
skupina Strahov. Vrcholem sobotní noci, kromě
pouťové zábavy, bude bezesporu ohňová show
v podání skupiny Pa-li-Tchi.
V neděli se pak můžete těšit na Šípkovou Růženku a skvělého Víťu Marčíka a na místní stálice
pěvecký sbor Mifun a folklorní soubor Pramínek.
Dále uslyšíte několik kapel, například Petra Börnerová trio se skvělým osmiletým bubeníkem,
jenž hraje se svými rodiči, či ostravského kytaristu a baviče Bužmu. Vrcholem venkovní produkce bude šestičlenná kapela Jazz Elements
s vibrafonem v sestavě. Tento nástroj je velmi
vzácný a vy se můžete zaposlouchat do jeho
tónů. Nedělní program zakončíme koncertem
Černošické komorní filharmonie v kostele.

FOTO: Petr Kubín (2017)

Pokračování a program na str. 22

Upozornění
-- Loňská pouť se vydařila. A bohatý program slibuje i ta letošní. --

Jarmark, pohádky, houpačky a kolotoče, hudba rozličných žánrů, ranní mše v kostele - to vše
nás čeká opět po roce, v sobotu 11. a v neděli 12. srpna. Tradiční venkovská událost z dob
našich prababiček se uskuteční v Komenského
ulici a na návsi před kostelem Nanebevzetí Panny Marie.

Na tu letošní přijalo pozvání několik hudebních skupin. Sobotní odpoledne bude vyhrávat
kapela Wytratějs a v Černošicích populární skupina Acoustic Noise Band. Podvečer bude pódium patřit duu Brunner/Šindler a britskému kytaristovi Justinu Lavaschovi. Na pouťové večerní
zábavě to s vámi po několika letech opět rozjede

Od pondělí 6. srpna, 8:00 ráno dojde
k omezení dodávky vody v oblasti Mokropes (i nad tratí) z důvodu přepojení nového
vodovodu ve Vrážské ulici. Seznam dotčených ulice je v Aktualitách na městském
webu. Předpokládaná doba obnovení dodávky bude v průběhu prací průběžně aktualizována na webu. K omezení může dojít
i v dalších dnech (6. - 8. 8.). Za způsobené
nepohodlí se omlouváme.

Ateliér Hany Bláhové v Černošicích
si Vás dovoluje pozvati na výstavu obrazů

„Maluji, malujeme, malují“
u příležitosti oslav 100. výročí založení republiky
Vystavující: Jiřina Filingerová, Jitka Jandáková, Anouk Kristl, Emily Kristl,
Josef Bláha, Michal Ševčík, Michaela Pavlová, Jana Zelinková,
Marcela Zelinková, Hana Bláhová
Vernisáž výstavy se uskuteční v sobotu 18. srpna 2018
v 16 hodin v kapličce sv. Václava v Černošicích-Mokropsech.
Úvodní slovo pronese Jana Zelinková.
Výstava bude zpřístupněna veřejnosti 19. srpna - 8. září 2018
denně 10-12 a 13-17 hodin.
Akce probíhá pro záštitou města Černošice.

z radnice

Fototalent Černošic
Děkujeme všem, kteří se již zapojili do akce Fototalent Černošic. Přinášíme Vám nové soutěžní úlovky – jako ocenění jejich autorů a současně
výzva dalším, abyste se zapojili také. Své fotografie můžete vkládat (i postupně) na www.mestocernosice.cz/fototalent.
Filip Kořínek
-- Tajemný les --

FOTO: Kristyna Zapletalova

-- Hala v zapadající perspektivě --- Nejnovejší přírůstek --

FOTO: Tereza Baková

O FOTOTALENT

ČERNOŠIC

FOTO: Robert Benacka
FOTO: Pavlína Beranová

Staňte se spoluautorem fotoknihy nebo kalendáře z Černošic
a okolí! Uděláte radost sobě i ostatním a zapíšete se do historie.
Pošlete nám své zajímavé a originální fotografie města a okolí.
Výběr zveřejníme každý měsíc od března do září v IL a na webu.
Nejlepší zařadíme do fotoknihy nebo fotokalendáře na rok 2019.
2x 3000 Kč vítězům dle odborné poroty a v hlasování veřejnosti.
Fotky nahrajete na www.mestocernosice.cz/fototalent
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-- Léto --

z radnice
FOTO: Pavlína Beranová

FOTO: Jan Strakoš

-- Svítání od Radotína --

-- Houba --

Simulace nové lávky přes Berounku
Naši hasiči na konci června připravili na žádost vedení města pomocí systému lan simulaci případné nové lávky z mokropeské pláže na všenorskou
stranu řeky Berounky. SŽDC (Správa železniční dopravní cesty) dříve v reakci na podnět místních občanů připustila, že pokud by takové řešení město preferovalo, mohla by místo lávky na mostě (v rámci rekonstrukce trati
se bude stavět nový) vybudovat lávku na mostu nezávislou. Díky jednomu
z podporovatelů této varianty byla zpracována architektonická studie, ze
které simulace vycházela. Podívat se a o projektu podiskutovat přišli jak
mnozí zastupitelé, na kterých je odpovědnost za rozhodnutí, tak i mnozí
místní obyvatelé. V dalším týdnu pak zastupitelstvo po zvážení výhod a nevýhod či rizik obou variant jednomyslně rozhodlo, že i do budoucna chce
v Mokropsech lávku do Všenor zachovat na železničním mostě.
Filip Kořínek, starosta
3x FOTO: Petr Kubín

-- Podívat se a diskutovat přišli zastupitelé i řada občanů. --

-- Simulaci případné nové lávky připravili pomocí lan naši hasiči. -3

z radnice

Černošická zastavení
Černošická zastavení jsou záměrem, jehož cílem je zvýraznit a místní i návštěvnické veřejnosti představit významné současné i historické prvky našeho města.
Zastavení mají být pojata jako originální architektonicky či umělecky
provedené prvky městského mobiliáře, které zaujmou a obohatí veřejný
prostor svým provedením a současně nabídnou zajímavě podaný textový
a grafický obsah.
Podrobnější verze textu a další fotografie a související materiály pak budou zájemcům k dispozici na městské webové stránce – přímo z místa
„zastavení“ se k nim návštěvník dostane snadno pomocí načtení QR kódu
do mobilního telefonu. Texty budou také použity k otištění v Informačním
listu, seriálu tematických knih či sešitů, popř. v dalších publikacích.
Zastavení budou zastávky u významných míst v našem městě, inspirované významnými osobnostmi, spolky, skupinami, okamžiky, stavbami, atd.
Přímo na místě zastavení plánujeme architektonicky navržený tzv. seepoint
se stručnými informacemi a fotkami. Rozšířená sdělení budou zveřejněna
na webu města Černošice.
Pokud byste se chtěli do tohoto projektu zapojit - ať už máte námět
na téma, které by se mohlo do černošických zastavení zapojit a my jsme
ho přehlédli, nebo se můžete stát autory některého z témat, napište
na email adela.cervenkova@mestocernosice.cz nebo zavolejte na tel.
č. 602 342 655.
Stejně tak uvítáme případné architektonické či umělecké náměty na podobu černošických zastavení.

Zprávy
z městské
policie
Hořící kontejnery
Den po vysvědčení okolo jedné hodiny ranní
přijala Městská policie oznámení o hořícím
kontejneru v ul. Karlická. Hlídka neprodleně
dorazila na místo, kde hořel jeden velký kontejner a na protější straně ulice dvě plastové
popelnice. Hlídka použila hasicí přístroj. Děkujeme obyvateli přilehlého domu, který strážníkům přinesl další hasicí přístroj. Strážníci
odtáhli další přilehlé kontejnery, aby nevzplály.
Přivolaný Sbor dobrovolných hasičů Mokropsy

Dne 5. 7. v cca 15:15 hod. přijala hlídka MP
telefonické oznámení od PČR Řevnice, že se
v Kosoři v ulici Hořejší dopouští pan O. opakovaného porušení soudem nařízeného vykázání
z domu. Hlídka dorazila na místo, kde byla již
pouze matka, která uvedla, že když synovi sdělila, že volá policii, utekl. Hlídka muže dostihla
v ulici Průběžná, která pokračuje do Radotína.
Muž odpovídající popisu byl vyzván k prokázání totožnosti a dále aby setrval na místě do
příjezdu PČR Řevnice, s čímž souhlasil. V cca
15:54 si pana O. převzala PČR Řevnice k dalšímu šetření.

Veronika Roubíčková, odbor investic a správy majetku
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Autor textu
TJ Sokol
Skautský oddíl
SK Černošice
SDH Mokropsy
Fara
ČeSpoLet / OŠKCR
OŠKCR

Další možnosti („druhá vlna“)
Včelaři a zahrádkáři v Černošicích, Základní umělecká škola, Mlýn
v Mokropsech, Černošické říční lázně, Modlitebna Církve bratrské, Vyhlídky nad Černošicemi, Tenis v Černošicích, Fotbal v Černošicích, Mokropeský statek, Brdy, CHKO Český kras ad.

Hodný syn

Město Černošice nabízí k pronájmu vilu postavenou v roce
1901. Ve vile jsou v současnosti dvě menší bytové jednotky
- a to ve zvýšeném přízemí (cca 95 m2) a v podkroví (cca 70
m2). Ve sníženém přízemí domu jsou další tři místnosti (cca
40 m2) a zázemí domu. K vile náleží zahrada o rozloze 1670
m2. Celý dům je funkční, je vyklizen a připraven k rekonstrukci podle vlastních představ. Dům lze využít jako pohodlné
rodinné bydlení nebo spojení bydlení s podnikáním apod.
Investici vloženou do rekonstrukce by si nájemce takzvaně
z části odbydlel, tj. hradil by provozní náklady domu plus nabídnuté nájemné. Doba nájmu garantována smlouvou. Dům
se nachází ve Vrážské ulici č. p. 118, přímo naproti vlakovému nádraží. Další informace o nemovitosti, nebo ohledně
záměru pronájmu, podmínek, vám rádi zodpovíme při osobní
prohlídce domu. První prohlídka proběhne 8. 8., druhá 30.
8. ve 14 hodin. Případné info na tel. č. 221 982 505.

Předpokládané umístění
U sokolovny, Fügnerova ul.
U skautské klubovny u řeky
U zimmního stadionu
U hasičské stanice, Srbská
U kostela

U cyklostezky
U cyklostezky
Topolská ul. / Na Vírku /
Údolí Staré řeky
Železniční most
Na vyhlídce nad mostem
Ruští emigranti v Černošicích Poblíž mokropeského statku
Židé v Černošicích
Řeka Berounka a povodně
U cyklostezky nebo u pláže
Základní škola Černošice
U školy

na místě dohasil doutnající zbytky. Na místo se
dostavila i hlídka PČR Řevnice, která si celou
věc převzala.

Pronájem vily u nádraží

-- Prohlídky vily proběhnou 8. a 30. srpna. --

Co bude zastavení popisovat
Sokol a sokolovna
Skauti
Zimní stadion a hokej
Hasiči
Kostel Nanebevzetí Panny
Marie
Černošické osobnosti
Černošické vily
Fenomém chatových osad

Komise pro spolkovou činnost a komunitní život

Večerní „houkání“
Ve večerních hodinách dne 6. 7. hlídka MP
přijala oznámení od pána, který hlídce sdělil,
že žije v Domě s pečovatelskou službou a před
malou chvilkou mu bušila sousedka na dveře
a křičela na něj, aby přestal houkat. Hlídka se
dostavila na místo, kde mluvila s oznamovatelem, který uvedl, že je celý den doma, sleduje televizi a rozhodně na sousedku nehoukal.
Byla kontaktována sousedka, která hlídce sdělila, že pán na ní zhruba půl hodiny houkal přes
stěnu, proto za ním šla s prosbou, aby přestal
houkat. Paní byla poučena, že v případě dalšího houkání má kontaktovat městskou policii.
Jan Dvořák, Městská policie Černošice

FOTO: archiv MěÚ Černošice

z radnice

Jednou větou...
• Černošice jsou podle projektu Obce v datech
3. nejlepším místem pro život v České republice.
Srovnání 206 obcí/měst s rozšířenou působností vzniklo ve spolupráci s mezinárodní společností
Deloitte a vychází zčásti z dat za samotné město,
částečně z dat za celé správní území ORP Černošice (= cca okres Praha-západ) a částečně
z dat za okruh 30 km od města.
• Další etapa rekonstrukce krajské silnice, až
po křižovatku s ulicí V Rybníčkách, bude trvat
zhruba dva a půl měsíce, tj. do konce října. Do
konce roku by pak měl krajský dodavatel zvládnout ještě následující etapu, po ulici Myslbekova. O průběhu výstavby a dopravních opatřeních včetně plánku objížděk informujeme na
webu www.mestocernosice.cz/rekonstrukcekrajske.
• Z iniciativy místních obyvatel vznikají dvě
nové zajímavé a prospěšné aktivity – Občanská
akademie a Spolek přátel černošické základní
školy. O obou se dočtete uvnitř listu.
• Zástupcům vedení města a sociální komise
se přijela představit společnost Alzheimercentrum, která bude od ledna 2019 provozovat
nově vybudované soukromé zařízení v Ostružinové ulici na Vráži, specializované na péči o seniory s duševním onemocněním (demencí).
Školy a školky
• Rada města na základě doporučení konkurzní komise jmenovala staronovou ředitelkou Základní umělecké školy paní Ludmilu
Plzákovou. Gratulujeme k obhájení pozice
a držíme palce v dalším rozvoji školy.
• Rada města přijala rezignaci ředitelky
školky Barevný ostrov s účinností k 31. 8.
2018 a vyhlásila konkurz na nové obsazení
pozice, s termínem podání přihlášek k 17.
září. Rada města současně pověřila vedením školky po přechodné období paní
A. Kubáňovou, dosavadní zaměstnankyni
školky, která má výhodu několikaleté zkušenosti s řízením mateřské školky v jiné části
republiky.
• Mateřská školka Barevný ostrov přinesla
do Černošic moderní přístup a progresivní
metody výuky, včetně důrazu na integraci
dětí se speciálními potřebami. Od otevření
v roce 2011 si vytvořila početnou komunitu
spokojených dětí a jejich rodinných příslušníků. Jsme přesvědčeni, že kvalitní kolektiv
školky bude v úspěšně nastaveném směru
pokračovat i v budoucnosti pod novým vedením, a ze strany města v tom bude mít
plnou podporu. Paní Červenkové děkuje-

me za odvedenou práci a přejeme jí hodně
štestí a úspěchu do dalšího osobního i profesního života.
• Rada města dále vyhlásila konkurz na
obsazení místa ředitele/ky nově budované
školky v Husově ulici, jejíž otevření se předpokládá od září příštího roku, 2019. Zde je
termín pro podání přihlášek o měsíc později, tedy 17. října 2018, a nástup se předpokládá od 1. února.
• Naše žádost o dotaci na infrastrukturu
základní školy (= modernizace několika odborných učeben vč. vybavení, internetová
konektivita, bezbariérovost, zeleň) podaná
v rámci projektu 6016 (ITI – integrované
teritoriální investice) byla „doporučena k financování a probíhá příprava právního aktu“
- jinými slovy, uspěli jsme a čekáme formální
potvrzení!
• V rámci ročního hodnocení práce ředitelů škol informovala paní ředitelka Ludmila
Zhoufová (ZŠ Černošice) o záměru zavést
od školního roku 2019/2020 talentové/
víceoborové předmětové bloky a zapojit do
výuky odborníky v rámci tandemové výuky,
podle úspěšného vzoru ZŠ Mnichovice.
Rada města ocenila dosavadní práci vedení
školy a nastavené směřování.
• Dle závěrů statického posudku a následně provedeného inženýrsko-geologického
průzkumu není možné o další patro navýšit
objekt „A“ (tedy budovu prvních tříd a družiny) naší školy. Dvoupodlažní přístavbou, která je nyní v realizaci a dokončena bude na
jaře, jsou tedy zřejmě vyčerpány možnosti
dalšího zvyšování kapacity.
• Na četné dotazy upřesňujeme termín
dokončení venkovního sportovního areálu
s atletickým oválem u základní školy: Stavba
musí být dle smlouvy dokončena do 12 měsíců od předání staveniště. Vzhledem k pozdějšímu vydání stavebního povolení (kvůli
projednání několika změn) vychází smluvní
termín dokončení a předání hotové stavby
na 9. října 2018.
• Magistrát hl. m. Prahy nám předložil k vyjádření projekt nové lávky do Dolních Černošic
(MČ Lipence), kterou projektant navrhl do stávajícího umístění. Členové rady města nejdříve
zvažovali žádost o posun lávky tak, aby plynule
navazovala na Kazínskou ulici, ale v diskuzi došli k tomu, že výhody dnešního umístění zřejmě
převažují. V ose Kazínské ulice by byla lávka
v konfliktu s vedením plynovodního potrubí
v korytu řeky a zabrala by velkou část prostoru
na konci Kazínské ulice. Nájezd na lávku má

být upraven, aby byl plynulejší. Lávka má být 3
metry široká, místo tří pilířů bude jen jeden. Během výstavby má dopravu přes řeku zajišťovat
přívoz. Zastupitelstvo pak schválilo usnesení,
že souhlasíme s předloženým návrhem. Současně žádáme o další doladění architektonické
podoby lávky (materiálů, barevnosti, zábradlí,
osvětlení) a dořešení předpolí lávky na obou
stranách kvůli zajištění bezpečnosti a komfortu
chodců.
• Obec Hlásná Třebaň vypověděla smlouvu
o využívání služeb Městské policie Černošice.
Pro městský rozpočet sice činila příjem 342 tis.
Kč ročně, ale v posledních letech to už zdaleka nepokrývalo související náklady. V portfoliu
naší městské policie zůstávají kromě Černošic
nadále Dobřichovice, Karlík, Řitka, Třebotov
a Kosoř, u kterých je (i díky nedávné úpravě
některých smluvních částek) bilance příjmů
a výdajů v přijatelné rovině. Uvolněné kapacity
strážníků budou převážně využity na území Černošic, kde v poslední době z důvodu občasného početního oslabení byly někdy mezery.
• Rada města schválila další změnu organizačního řádu městského úřadu. Na odboru územního plánování jsme vytvořili nově ještě další,
páté místo pro agendu závazných stanovisek,
takže celkový počet pracovníků odboru se proti
loňskému roku téměř zdvojnásobí na celkových
13 míst. Aktuálně je vypsané výběrové řízení na
dvě zatím neobsazená místa.
• Středočeský krajský úřad jako dílčí výpomoc
souhlasil převzít (přidělit k vyřízení jiné obci
s rozšířenou působností) cca 110 žádostí o závazná stanoviska. Sami jsme v červenci vyřizovali teprve žádosti z března, tj. zhruba 4 měsíce
staré, a zatím stále přichází více žádostí, než je
naše kapacita k jejich vyřizování, takže se čekací doba ještě o něco prodlouží.
• Mezitím ministerstvo pro místní rozvoj již ohlásilo novelu novelizovaného stavebního zákona,
kterou by jednoduché záměry (studny, bazény,
garáže) vrátilo zpět na místně příslušné stavební úřady – tak, jak jsme v posledních měsících
skrze média i přímo ministerstvu navrhovali.
• V tomto čísle IL přinášíme hned několik pracovních nabídek pro městský úřad a město
Černošice – řekněte svým známým, přidejte se
k nám. Pracovat pro město má smysl a přináší
dobrý pocit z výsledků.
• Přejeme Vám krásnou druhou polovinu
prázdnin!

Filip Kořínek,
starosta (Věci černošické)
filip.korinek@mestocernosice.cz
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z radnice

Ze 125. jednání Rady města Černošice (18. 6. 2018)
Odbor investic a správy majetku
• Návrh řešení majetkoprávních vztahů
k pozemkům pod komunikacemi_Jabloňová, Na Ladech
Rada města Černošice bere na vědomí
předchozí korespondenci mezi městem Černošice a paní K.; souhlasí se zasláním stanoviska města Černošice k možnému narovnání
majetkoprávních vztahů s paní K.
• Návrh řešení majetkoprávních vztahů
k pozemkům pod komunikacemi V Olšinách a pozemky ve Školní ulici
Rada města Černošice bere na vědomí
předchozí jednání mezi městem Černošice
a paní E. Č.; souhlasí se zasláním stanoviska města Černošice paní E. Č. k vzájemnému
vyřešení majetkoprávních vztahů mezi pozemky pod komunikacemi a pozemky okolo jejího
rodinného domu; schvaluje kupní smlouvu č.
79/2018 mezi městem Černošice a paní E.
Č. na koupi pozemků parc.č. 3934/6 o výměře 146 m2, parc. č. 3937/10 o výměře
9 m2, parc. č. 6170/50 o výměře 40 m2 a parc.
č. 6170/53 o výměře 422 m2 všechny v obci
a k. ú. Černošice v ulici V Olšinách a Dobřichovická za částku 185.100 Kč.
• Obnova veřejného osvětlení v části Střední a Gogolovy ulice
Rada města Černošice bere na vědomí informaci o plánované demontáži vrchního vedení a sloupů ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s.
v části Střední a Gogolovy ulice, na kterých je
umístěno i vedení veřejného osvětlení; souhlasí 1) s přijetím cenové nabídky společnosti
ELEKTROMONTÁŽE, s.r.o., IČ: 25741101, ve
výši 702.422,05 Kč bez DPH na vybudování
veřejného osvětlení v části Gogolovy a Střední
ulice, 2) s uzavřením smlouvy (CES 328/2018)
na vybudování veřejného osvětlení.
• Žádost o řešení odvodu dešťové vody
z křižovatky ulic V Horce a Libušina
Rada města Černošice bere na vědomí
žádost o informaci o odvodnění křižovatky
ulic V Horce a Libušina; souhlasí se zněním
odpovědi.
• Žádost o souhlas s parkováním filmové
techniky
Rada města Černošice souhlasí s parkováním filmové techniky při natáčení seriálu Tátové
na tahu ve dnech 28. 6. 2018 - 10. 8. 2018
podle rozpisu; požaduje uhrazení nájmu pozemků ve Sportparku Berounka za dva natáčení dny.
Finanční odbor
• Základní škola Černošice, příspěvková
organizace, IČ: 61385158 - vyřazení nepotřebného rozbitého majetku z evidence
Rada města Černošice souhlasí s vyřazením
a ekologickou likvidací rozbitého nepotřebného majetku v Základní škole Černošice, příspěvková organizace, IČ: 61385158 v celkové
částce 29.156 Kč dle žádosti ředitelky ZŠ.
• Rozpočtové opatření č. 23 a změna rozpisu rozpočtu č. 25
Rada města Černošice schvaluje rozpočtové opatření č. 23 a změnu rozpisu rozpočtu č.
25.
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Odbor vedení města
• Prodej dopravního automobilu VW Caravelle obci Březová-Oleško
Rada města Černošice schvaluje 1) odprodej dopravního automobilu VW Caravelle obci
Březová-Oleško, Hlavní 1143, 252 45 Zvole
u Prahy, IČ: 44684983 za nabídnutou cenu
50.000 Kč včetně DPH; 2) kupní smlouvu č.
313/2018 mezi městem Černošice a obcí Březová-Oleško o prodeji dopravního automobilu
VW Caravelle (CES 313/2018); 3) rozpočtové
opatření č. 24.
• Program 31. zasedání zastupitelstva
města
Rada města Černošice schvaluje program
31. zasedání zastupitelstva města.
• Změna organizační struktury MěÚ Černošice k 1. 7. 2018
Rada města Černošice schvaluje 1) změny
organizační struktury Městského úřadu Černošice s účinností od 1. 7. 2018: s účinností od 1.
7. 2018 se navyšuje počet systematizovaných
míst na OÚP, s účinností od 1. 7. 2018 se ruší
místo vedoucího vodního hospodářství a vzniká
místo referentské, s účinností od 1. 8. 2018
se ruší místo v OVM (technicko-organizační
pracovník) a vzniká samostatná složka města;
2) nový Organizační řád Městského úřadu Černošice s účinností od 1. 7. 2018; 3) rozpočtové
opatření č. 26.
Dále zastupitelstvo stanovuje celkový počet
zaměstnanců zařazených do Městského úřadu
Černošice k 1. 7. 2018 na 250 a k 1. 8. 2018
na 249.
Městská policie
• Informace o cyklistickém závodě PRAHA
- KARLŠTEJN TOUR dne 21. 7. 2018
Rada města Černošice bere na vědomí informaci o cyklistickém závodě PRAHA - KARLŠTEJN TOUR, konaném dne 21. 7. 2018, který
pořádá spolek Kolo pro Život, z. s. a jehož část
vede přes k. ú. Černošice; neschvaluje požadavek na asistenci MP Černošice při závodu,
jelikož obec Vonoklasy nespadá do katastru
působnosti MP Černošice.
Odbor školství, kultury a  cestovního ruchu
• Jmenování ředitelky ZUŠ Černošice
Rada města Černošice bere na vědomí výsledek konkursního řízení na funkci ředitelky
Základní umělecké školy Černošice se sídlem
Střední 403, Černošice ze dne 11. 6. 2018;
jmenuje na základě výsledku konkursního řízení paní Ludmilu Plzákovou ředitelkou ZUŠ
Černošice s účinností od 1. 8. 2018.
• Gymnastické úchyty a jejich kotvení
v Hale Věry Čáslavské
Rada města Černošice souhlasí s udělením výjimky z vnitřního předpisu č. 5, dle bodu
4.1 s CN od firmy Pikhart sportservis s.r.o., IČ
29202060 na zhotovení podlahových úchytů
pro gymnastické prvky v Hale Věry Čáslavské
včetně jejich kotvení za 99.329 Kč včetně DPH;
schvaluje změnu rozpisu rozpočtu č. 26.

Odbor technických služeb
• Žádost o dodatečné schválení výběru
dodavatele a ceny opravy vozu Fumo
Rada města Černošice souhlasí s udělením
výjimky z vnitřního předpisu č. 5 „Zadávání veřejných zakázek“ dle bodu 4.1 při opravě vozu
Fumo za celkovou cenu 39.550,06 Kč autorizovaným servisem Lufra, s.r.o., IČ 26131854.
Odbor informatiky
• Pořízení certifikovaného elektronického
nástroje k administraci veřejných zakázek
CENT
Rada města Černošice souhlasí 1) s uzavřením licenční smlouvy č. CES 323/2018
k užívání certifikovaného elektronického nástroje k administraci veřejných zakázek CENT
se společností Osigeno veřejné zakázky a dotace s.r.o. se sídlem Vikýřovice, Petrovská
594, PSČ 788 13, IČ 05931614, a to v ceně
28.000 Kč bez DPH/rok + jednorázový poplatek za zprovoznění 10.000 Kč bez DPH;
2) s uzavřením zpracovatelské smlouvy č.
CES 324/2018 ke zpracování osobních údajů
v souvislosti s užíváním elektronického nástroje
CENT se společností Osigeno veřejné zakázky
a dotace s.r.o., IČ 05931614.
Dodatečně zařazené body programu
• Nákup multifunkčního zařízení
Rada města Černošice souhlasí s nákupem
multifunkčního zařízení Kyocera TASKalfa 3511i
(vč. podavače papíru, podstolku, 2 ks tonerů)
od VŠE PRO TISK s.r.o., IČ: 28069153 za celkovou cenu 39.379 Kč bez DPH (47.648,59
Kč s DPH).
• Rozpočtové opatření č. 27
Rada města Černošice schvaluje rozpočtové opatření č. 27.
• Žádost o podporu města při pořádání běžeckého závodu dne 29. 7. 2018
Rada města Černošice bere na vědomí konání běžeckého závodu, se startem v Radotíně, vedeného po trase cyklostezky na území
Černošic, dne 29. 7. 2018.
• Rozhodnutí ve věci osobního příplatku
paní ředitelky Červenkové
Rada města Černošice schvaluje rozhodnutí
ve věci osobního příplatku ředitelky Mateřské
školy Barevný ostrov.
• Přepojení dešťové kanalizace z ulice
Karlštejnská do nové stoky silnice II/115
Vrážská
Rada města Černošice bere na vědomí
nutnost přepojení stávající dešťové kanalizace
z ul. Karlštejnská do nového řadu dešťové kanalizace realizované v rámci rekonstrukce silnice II/115 Vrážská; souhlasí 1) s postupem
dle č. 5.1, vnitřního předpisu č. 5 o zadávání
veřejných zakázek - výjimka z počtu podaných
nabídek a zadání veřejné zakázky přímo jednomu zájemci, 2) s cenovou nabídkou společnosti M-silnice, a.s. na napojení dešťové kanalizace z ul. Karlštejnská, 3) s uzavřením smlouvy
o dílo (CES 321/2018) se společností M-silnice, a.s., IČ: 42196868, na přepojení dešťové
kanalizace z ulice Karlštejnská do nové stoky
v silnici II/115 Vrážská.

z radnice

Ze 126. mimořádného jednání Rady města Černošice (27. 6. 2018)
Odbor školství, kultury a cestovního
ruchu
• Vyhlášení konkurzu na ředitele/ředitelku
MŠ Barevný ostrov, Černošice
Rada města Černošice bere na vědomí rezignaci ředitelky MŠ Barevný ostrov Andrey Červenkové a ukončení pracovního poměru k 31. 8.
2018; vyhlašuje konkurs na ředitele/ředitelku

MŠ Barevný ostrov, Černošice; ukládá odboru
školství zajistit vyhlášení konkursních podmínek
v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 54/2005
Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, s termínem podání přihlášek
do 17. 9. 2018; pověřuje paní Alenu Kubáňovou
vedením školy Barevný ostrov od 1. 9. 2018 do
doby nástupu nové ředitelky/nového ředitele.

• Odměny ředitelkám škol zřízených městem Černošice
Rada města Černošice bere na vědomí zprávu o projednání výsledků činnosti a hospodaření
příspěvkových organizací za období 1. 1. 2018
- 30. 6. 2018; stanovuje odměnu ředitelům
příspěvkových organizací, zřízených městem
Černošice.

Ze 127. jednání Rady města Černošice (9. 7. 2018)
Rada města Černošice schvaluje rozpočtové
opatření č. 28 a změnu rozpisu rozpočtu č. 28.
• Základní umělecká škola Černošice - vyřazení rozbitého a neopravitelného majetku
z evidence
Rada města Černošice souhlasí s vyřazením
a ekologickou likvidací rozbitého a neopravitelného majetku v Základní umělecké škole Černošice, příspěvková organizace, v celkové částce
180.959 Kč dle žádosti ředitelky ZUŠ.

Odbor investic a správy majetku
• Právní zastoupení v soudním sporu o vlastnictví opěrné zdi a dalších nároků
Rada města Černošice bere na vědomí doručené nabídky na právní zastoupení od advokátní kanceláře AK Korbel a HAVEL PARTNERS
s.r.o; souhlasí s výběrem nejvhodnější nabídky advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS
s.r.o., IČO: 26454807, sídlem: Florentinum,
Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 na právní
zastoupení ve věci soudního sporu o vlastnictví
opěrné zdi a dalších nároků s panem M. Š. za
částku 1.500 Kč/hod bez DPH za služby poskytované členy právního týmu a za 750 Kč bez
DPH za služby poskytované právními asistenty;
schvaluje uzavření smlouvy č. 374/2018 o poskytování právních služeb mezi městem Černošice a advokátní kanceláří HAVEL & PARTNERS
s.r.o., IČO: 26454807, ve věci soudního sporu
s panem Š. o vlastnictví opěrné zdi a dalších
nároků.
• Čištění dešťové kanalizace v Karlštejnské
ulici
Rada města Černošice bere na vědomí informace o nutném vyčištění stávající dešťové kanalizace v Karlštejnské ulici; souhlasí s proplacením čištění dešťové kanalizace v Karlštejnské
ulici, které provedla společnost Aquaconsult,
s.r.o., IČ 47536209, ve výši 31.977 Kč bez
DPH.
• Žádost o prodej části pozemku parc.č.
4271/27 v obci a k.ú. Černošice, ul.
Radotínská
Rada města Černošice bere na vědomí žádost společnosti VS Petrol s.r.o. o prodej části
pozemku parc.č. 4271/27 o předpokládané
výměře 220 m2 v obci a k.ú. Černošice v Radotínské ulici; neschvaluje záměr prodeje části
pozemku parc.č. 4271/27 v obci a k.ú. Černošice v Radotínské ulici z důvodu, že prodejem
předmětné části by došlo k zamezení přístupu
k ostatním pozemkům ve vlastnictví města Černošice v této lokalitě.
• Žádost o pronájem veřejného prostranství
pro umístění pouťových atrakcí ve Sportparku Berounka (žadatel J. J.)
Rada města Černošice bere na vědomí žádost pana J. J., IČ 16482867, o pronájem veřejného prostranství ve Sportparku Berounka pro
umístění pouťových atrakcí ve dnech 7. 8. 2018
až 13. 8. 2018 při příležitosti Mariánské pouti;
souhlasí s poskytnutím veřejného prostranství za poplatek 3.600 Kč; schvaluje uzavření
smlouvy o výpůjčce (CES 375/2018) mezi městem Černošice a panem J. J., IČ 16482867.

Odbor školství, kultury a cestovního
ruchu
• Smlouva: zhotovení gymnastických úchytů v Hale Věry Čáslavské
Rada města Černošice schvaluje smlouvu
č.365/2018 o dílo „Zhotovení gymnastických
úchytů v Hale Věry Čáslavské“ mezi městem
Černošice a firmou Pikhart sportservis s.r.o. IČ
29202060.
• Návrh na zvýšení úplaty za vzdělávání
v ZUŠ a zavedení výpůjčného
Rada města Černošice bere se souhlasem
na vědomí žádost ředitelky ZUŠ, p. Plzákové o schválení navýšení úplaty za vzdělávání
s platností od 1. září 2018 a o stanovení výše
půjčovného.

Finanční odbor
• Rozpočtové opatření č. 28 a změna rozpisu rozpočtu č. 28

Odbor informatiky
• Uzavření dodatků ke smlouvám - IS GINIS
EKO, SSL a Elektronizace úřadování

Úsek právní
• Zřizovací listina Jednotky sboru dobrovolných hasičů Mokropsy
Rada města Černošice souhlasí se zněním
předložené Zřizovací listiny Jednotky sboru
dobrovolných hasičů Mokropsy, dle zákona č.
250/2000 Sb.
• Darovací smlouva
Rada města Černošice schvaluje 1) darovací
smlouvu (CES č. 319/2018) mezi městem Černošice a R. Š., 2) rozpočtové opatření č. 25.
• Směrnice o zadávání veřejných zakázek
příspěvkovými organizacemi
Rada města Černošice schvaluje směrnici
„Zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi“ s účinností od 15. 7. 2018.
• Směrnice o zadávání veřejných zakázek
Rada města Černošice schvaluje a vydává
směrnici „Zadávání veřejných zakázek“ s účinností od 15. 7. 2018.
• Dodatek č. 2 k Darovací smlouvě č.
121/2018 (finanční dar pro potřebné dítě)
Rada města Černošice schvaluje 1) dodatek
č. 2 k Darovací smlouvě č. 121/2018 k zajištění celodenního stravování pro žáka MŠ Karlická
pro školní rok 2018/2019, 2) rozpočtové opatření č. 31.

Rada města Černošice souhlasí 1) s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě CES 26239/2011
(GPRAP001N5XJ) mezi městem Černošice
a GORDIC spol. s r.o., IČ: 47903783, jehož
předmětem je nastavení bezpečnosti informací
a osobních údajů, 2) s uzavřením Dodatku č. 1
ke smlouvě CES 419/2015 (GPRAP0020EWR)
mezi městem Černošice a GORDIC spol. s r.o.,
IČ: 47903783, jehož předmětem je nastavení bezpečnosti informací a osobních údajů,
3) s uzavřením Dodatku č. 2 ke smlouvě CES
26241/2011 (GPRAP001N5VT) mezi městem
Černošice a GORDIC spol. s r.o., jehož předmětem je nastavení bezpečnosti informací a osobních údajů, 4) s uzavřením Dodatku č. 2 ke
smlouvě CES 27744/2011 (GPRAP001N575)
mezi městem Černošice a GORDIC spol. s r.o.,
jehož předmětem je nastavení bezpečnosti informací a osobních údajů, 5) s uzavřením
Dodatku č. 3 ke smlouvě CES 27746/2011
(GPRAP001N5HR) mezi městem Černošice
a GORDIC spol. s r.o., jehož předmětem je nastavení bezpečnosti informací a osobních údajů,
6) s uzavřením Dodatku č. 3 ke smlouvě CES
491/2012 (GPRAP001VIZU) mezi městem Černošice a GORDIC spol. s r.o., jehož předmětem
je nastavení bezpečnosti informací a osobních
údajů, 7) s uzavřením Dodatku č. 4 ke smlouvě
CES 490/2012 (GPRAP001VIVE) mezi městem Černošice a GORDIC spol. s r.o., jehož
předmětem je nastavení bezpečnosti informací
a osobních údajů.
Odbor vedení města
• Oprava plotové zdi u mokropeského
statku
Rada města Černošice bere na vědomí podnět pana Špetláka k opravě plotové zdi u mokropeského statku; ukládá odboru investic předložit návrh řešení opravy plotové zdi a brány.
• Požadavek na umístění mobilního veřejného WC k trase cyklostezky v osadě ÚSŘ
Rada města Černošice nesouhlasí s návrhem
na umístění mobilního wc do oblasti cyklostezky
v Údolí staré řeky.
• Stížnost na porušování obecně závazné
vyhlášky o ochraně veřejného pořádku na
mokropeské pláži
Rada města Černošice bere na vědomí stížnost pana N. na porušování obecně závazné
vyhlášky; ukládá Městské policii provádět pravidelné kontroly dodržování obecně závazné
vyhlášky o ochraně veřejného pořádku v oblasti
mokropeské pláže.
• Výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce Sokolovny - otevírání obálek
Rada města Černošice bere na vědomí zasedání výběrové komise na zhotovitele rekonstrukce Sokolovny; doporučuje jmenovat členem
7
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výběrové komise na zhotovitele rekonstrukce
Sokolovny místostarostu města, Petra Wolfa.
• Žádost o podporu města - dofinancování nájemného v MaNě pro skupinu pečující
o lidi s demencí
Rada města Černošice souhlasí s podporou
Dementia I.O.V., z.ú. Česká 54/22, 266 01 Beroun formou úhrady doplatku nájemného v centru MaNa, ve výši 9 x 200 Kč, celkem 1.800 Kč,
z rezervy rady.
Odbor vnitřních věcí
• Vyhodnocení - veřejná zakázka malého
rozsahu - Kartotéky pro odbor obecní živnostenský úřad
Rada města Černošice bere na vědomí protokoly a doporučení hodnotící komise k veřejné
zakázce malého rozsahu „Kartotéky pro odbor
obecní živnostenský úřad“; schvaluje rozpočtové opatření č. 29; rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky dodavatele IN SPACE s.r.o.,

IČ 05529581, za celkovou nabídkovou cenu
108.920 Kč bez DPH (131.793 Kč s DPH).
Dodatečně zařazené body
• Odstranění trafostanice u školy
Rada města Černošice souhlasí s cenovou
nabídkou společnosti ELEKTROŠTIKA, s. r.
o., IČ.: 48041122 na odstranění trafostanice
u Základní školy v Černošicích - Mokropsech za
celkovou cenu 64.500 Kč bez DPH; schvaluje
1) smlouvu o dílo č. CES 386/2018 mezi městem Černošice a společností Elektroštika, s. r.
o., IČ: 48041122, jejímž předmětem je odstranění trafostanice u školy za částku 78.045 Kč
s DPH, 2) rozpočtové opatření č. 30.
• Dodávka elektřiny a plynu pro dům č.p.
118 ve Vrážské ulici - změna odběratele
Rada města Černošice souhlasí 1) s uzavřením smlouvy (CES 388/2018) se společností
GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, o připojení odběrného místa - plynového zařízení v domě č.p.

118 ve Vrážské ulici k distribuční soustavě, 2)
s uzavřením smlouvy (CES 387/2018) se společností ČEZ Distribuce, o připojení odběrného
elektrického zařízení v domě č.p. 118 ve Vrážské ulici k distribuční soustavě.
• Žádost o udělení výjimky z počtu dětí
v MŠ Topolská na školní rok 2018/19
Rada města Černošice souhlasí s udělením
výjimky z počtu dětí v MŠ Černošice, Topolská
518, IČ: 75008173, na školní rok 2018/19 na
požadovaný počet 16 dětí ve 2. třídě dle žádosti
paní Kateřiny Mandové, ředitelky.
• Demolice 2 ks železobetonových schodů
v Hale Věry Čáslavské v Černošicích
Rada města Černošice bere na vědomí předloženou cenovou nabídku na demolici 2 ks železobetonových schodů v Hale Věry Čáslavské;
souhlasí s předloženou cenovou nabídkou firmy
Milan Piskáček, IČ: 71931988 ve výši 24.800
Kč bez DPH.

Z 31. zasedání Zastupitelstva města Černošice (11. 7. 2018)
• Zřizovací listina sboru jednotky dobrovolných hasičů Mokropsy
Zastupitelstvo města Černošice schvaluje
zřizovací listinu sboru jednotky dobrovolných
hasičů Černošice – Mokropsy.
• Střednědobý výhled rozpočtu na období
2019-2021
Zastupitelstvo města Černošice schvaluje
střednědobý výhled rozpočtu města Černošice
na období 2019–2021.
• Rozpočtové opatření č. 29
Zastupitelstvo města Černošice schvaluje 1)
přijetí doplatku pojistného plnění od pojišťovny
- extrémní počasí 2017 ve výši 1.896.964,05
Kč, 2) rozpočtové opatření č. 29.
• Výpověď veřejnoprávní smlouvy k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii
s obcí Hlásná Třebaň
Zastupitelstvo města Černošice bere na
vědomí výpověď veřejnoprávní smlouvy s obcí
Hlásná Třebaň, uzavřené dne 11. 6. 2013,

a ukončení její platnosti po vypršení 6 měsíční
výpovědní lhůty, ke dni 31. 12. 2018.
• Lávka do Všenor - vyjádření zastupitelstva
k možnosti vybudování samostatné lávky
pro pěší a cyklisty v prodloužení ul. Dr. Janského, resp. lávky spojené s železničním
mostem, v rámci projektu optimalizace železniční trati Praha – Beroun
Zastupitelstvo města Černošice bere na vědomí 1) že SŽDC v rámci projektu optimalizace železniční trati Praha-Beroun vč. přestavby
železničního mostu Černošice-Všenory nabízí
městu Černošice ke zvážení variantu samostatně stojící lávky z mokropeské pláže do Všenor
(cca v prodloužení ulice Dr. Janského) namísto
umístění budoucí lávky opět přímo na železničním mostě, 2) studii samostatně stojící lávky
zpracovanou architektonickým ateliérem Qarta
a dále fotodokumentaci ze simulace výškového
umístění lávky ze dne 28. 6. 2018.
• Darovací smlouva č. 394/2018 na poze-

mek parc.č. 2686/44 o výměře 438 m2 k.ú.
Černošice, ul. Školní
Zastupitelstvo města Černošice schvaluje
darovací smlouvu č. 394/2018 mezi městem
Černošice a panem M. D. a paní I. D., jejímž
předmětem daru je pozemek parc.č. 2686/44
o výměře 438 m2 v obci a k.ú. Černošice ve
Školní ulici.
• Stavba nové lávky do Dolních Černošic /
Lipenců
Zastupitelstvo města Černošice bere na vědomí žádost magistrátu hl. m. Prahy o vyjádření
k projektové dokumentaci nové lávky do Dolních
Černošic, dle návrhu zpracovaného projektovou
kanceláří Vaner; souhlasí s předloženým návrhem projektové dokumentace lávky do Dolních
Černošic, za podmínky, že bude dále upravena architektonická podoba lávky ve spolupráci s městem Černošice a že budou upravena
předpolí lávky způsobem, který zajistí preferenci
a bezpečnost pěší dopravy.

Upozornění pro občany Černošic!
U vlakové zastávky v Černošicích byla instalována nástěnka „Místo pro Vaši inzerci“. Zde
je možné umísťovat bezplatně inzerci občanů
bez nutnosti potvrzení Městským úřadem.

Názory zastupitelů
HORKA
Koncem června letošního roku se na Horce
uskutečnila schůzka občanů ke stavu dešťové
kanalizace a chodníků v oblasti Horky a jejího
přilehlého okolí. Z diskuze vyšlo najevo, že obyvatele Horky trápí tři zásadní problémy: 1) dešťová kanalizace, 2) stav opěrných zdí, 3) těžká
doprava. Všechny tři problémy spolu souvisí,
přičemž v různých částech Horky mají různou
míru aktuálnosti, tzn. nezbytných úprav. Výše
uvedené problémy trvají na Horce již několik
desetiletí a v posledních letech začaly eskalovat
– např. pády a praskání opěrných zdí (i 6 metrů vysokých) podpírajících místní komunikace.
Do těchto opěrných zdí často zatéká dešťová
voda příčně svedená z vozovky. Na špatném
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Jedná se o pokus, zdali nástěnka najde svoje
využití. V případě úspěšnosti budu navrhovat
umístnění obdobných nástěnek v dalších částech města.
stavu opěrných zdí stojících nad komunikacemi se podílí také podemílání dešťovou vodou.
V některých případech došlo při rekonstrukci
komunikace k zaházení jímek, jež dříve sloužily
k odtoku dešťové vody.
Ze společné schůzky a následné komunikace
vyplynul dopis adresovaný vedení města, požadující: 1) vytipování míst v havarijním stavu, která
by se měla neprodleně řešit ještě předtím, než
dojde k zásadnímu poškození městského a soukromého majetku, 2) zahájení prací směřujících
k dlouhodobému a komplexnímu řešení dešťové
kanalizace, dopravní obslužnosti a stanovení orientačního termínu ukončení souvisejících prací.
Před společnou schůzkou jsem vytipoval místa, která z hlediska problematiky dešťové vody
považuji za ohrožená a jejich obyvatelům jsem
vhodil do schránky pozvánku ke schůzce s kontaktem. K mému překvapení se následně ozvalo
30 lidí, kteří se po společné dohodě pod žádost

Neváhejte proto na nástěnce inzerovat
např. svoje pěstitelské přebytky či plánované
aktivity.
Jana Zelinková, zastupitelka města Černošice

k dešťové vodě podepsali. V případě, že problém
s dešťovou vodou a opěrnými zdmi se týká i někoho dalšího, prosím obraťte se na tomas.jandura@seznam.cz. Bude jistě vhodné zjistit, jak velký je ve skutečnosti problém dešťové vody pod
kopcem s výškou 364 m nad mořem. Snad se
nezjistí, že se týká již nejvýše položeného domu,
který se nachází ve výšce 285 m nad mořem
a zasahuje až ke Švarcavě či Berounce ve výšce
200 m nad mořem. Pak by se totiž mohlo jednat
o smykové plochy v břidlici. Takový jev by se jistě
neměl léčit stovkami kubíků dešťové vody, které
Horkou nekontrolovaně proudí způsobem „leskomunikace-zahrada-komunikace-zahrada“.
Věříme, že společná iniciativa pomůže ochránit
jak městský, tak i soukromý majetek dříve, než
dojde k jeho sesuvu a poničení. Děkuji.
Tomáš Jandura,
zastupitel, sdružení Trojlístek

z radnice

VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA
Městský úřad Černošice je profesionálně a moderně řízenou organizací státní správy (pro okres Praha-západ) a samosprávy (pro město
Černošice): Našimi principy jsou efektivní a transparentní výkon
veřejné služby, vstřícně vůči všem klientům. Pokud se rozhodnete
vstoupit do našeho týmu, dáme Vám možnost využít dobře své
schopnosti a aktivně přispívat svými nápady v práci úřadu.

Město Černošice vyhlašuje výběrové
řízení na tyto pozice:

Nabízíme
• zázemí otevřeného, klientsky orientovaného úřadu
• zajímavou a různorodou práci
• práci v profesionálním týmu a prostor pro seberealizaci
• možnost zlepšovat zaběhlé postupy a hledat nová řešení
• systém dalšího vzdělávání a profesního i osobního rozvoje
• dovolenou 5 týdnů
• příspěvek na vzdělávání
• 3 dny zdravotního volna (sickdays)

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
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.

1. PRACOVIŠTĚ ČERNOŠICE
STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE ČERNOŠICE

PRACOVNÍK TECHNICKÝCH SLužeb

Základní požadavky na uchazeče:
• občan ČR starší 18 let
• tělesně a duševně způsobilý
• bezúhonný a spolehlivý
• středoškolské vzdělání s maturitou
• držitel řidičského průkazu skupiny B
Platová třída: čekatel - 5. platová třída, strážník - 8. platová třída
Předpokládaný nástup: dle dohody

Náplň práce:
• drobné údržbářské práce
• stavební, úklidové práce k zajištění čistoty města
• údržba městské zeleně
• práce řidiče a další práce dle pokynů vedoucího odboru

2. PRACOVIŠTĚ PRAHA – Podskalská 19
VEDOUCÍ ODBORU VNITŘNÍCH
VĚCÍ
Náplň práce: Zaměstnanec bude řídit a koordinovat práci odboru vnitřních věcí zabezpečující
komplexní výkon agend především podle zákona
128/2002 Sb., o obcích, zákona č. 499/2004
Sb., o archivnictví a spisové službě, zákon č.
309/2006 (zákon o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Plnit další úkoly dle pokynu tajemníka úřadu.
Základní požadavky na uchazeče:
• středoškolské vzdělání
• znalost zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), zákona č. zákona č.
499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, zákon č. 309/2006 (zákon o zajištění
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci)
• znalost práce na PC: MS Office, Word, Excel,
Internet
• samostatnost, zodpovědnost, pečlivost
• schopnost týmové práce a efektivního řízení
kolektivu zaměstnanců
• řidičský průkaz skupiny B1
• státní občan České republiky (popřípadě cizí
státní občan s trvalým pobytem v České republice), který dosáhl věku 18 let, je svéprávný, bezúhonný a ovládá jednací jazyk
• osvědčení o absolvování vzdělávání vedoucích pracovníků - výhodou
• praxe na vedoucí pozici ve veřejné správě výhodou
Lhůta pro podání přihlášky je do 21. 8. 2018.

REFERENT ODBORU
PŘESTUPKŮ
Náplň práce: komplexní výkon agend stanovených obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle:

• zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za
přestupky a řízení o nich
• zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
• zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
• zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
• zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích
• zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
• zákona č. 168/1999 Sb., zákon o pojištění
odpovědnosti z provozu vozidla
• zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
Základní požadavky na uchazeče:
• znalost platné legislativy (zejména zákona č.
250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky
a řízení o nich, zákona č. 251/ 2016 Sb., o některých přestupcích, zákona č. 500/2004
Sb., správní řád), zákona č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích
• praxe ve veřejné správě - výhoda
• zkouška zvláštní odborné způsobilosti při
přestupkovém řízení ve věcech bezpečnosti
a plynulosti silničního provozu na úseku dopravy a silničního hospodářství a správních
řízení souvisejících – výhoda
• velmi dobré komunikační dovednosti, dobré
vyjadřovací schopnosti
• státní občan České republiky (popřípadě cizí
státní občan s trvalým pobytem v České republice), který dosáhl věku 18 let, je svéprávný, bezúhonný a ovládá jednací jazyk
• vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké
škole v České republice,
• nebo vysokoškolské vzdělání nejméně v bakalářském studijním programu v jiné oblasti
za podmínky následného prokázání odborné

způsobilosti vykonáním zkoušky u Ministerstva vnitra ČR,
• nebo vyšší odborné vzdělání nebo středoškolské vzdělání s maturitou při splnění podmínek ustanovení § 111 odst. 9 zákona č.
250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky
a řízení o nich.
Lhůta pro podání přihlášky je do 17. 8.
2018.

REFERENT ODDĚLENÍ VODNÍHO
HOSPODÁŘSTVÍ
Náplň práce: výkon správních činností podle
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), zákona č.
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).
Základní požadavky na uchazeče:
• vysokoškolské vzdělání získané ve studijním
programu stavební inženýrství v oboru vodní
hospodářství a vodní stavby nebo vysokoškolské vzdělání získané v příbuzném studijním
programu
• zvláštní odborná způsobilost pro činnosti na
úseku vodního hospodářství - výhoda
• schopnost operativně a samostatně řešit problémy spojené s výkonem státní správy na
speciálním stavebním úřadu a vodoprávním
úřadu
• dobrý zdravotní stav umožňující práci
v terénu
• řidičský průkaz - výhoda
• státní občan České republiky (popřípadě cizí
státní občan s trvalým pobytem v České republice), který dosáhl věku 18 let, je svéprávný, bezúhonný a ovládá jednací jazyk
Lhůta pro podání přihlášky je do 20. 8.
2018.
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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.

Zbytečný příběh se smutným koncem. Děkujeme, paní ředitelko.
Školství je (nebo by mělo být) hlavní prioritou
města velikosti Černošic. Žádné jiné příspěvkové organizace tohoto významu naše město
nemá, rozpočtová kapitola školství je největší
provozní položka a zasloužila by si odpovídající
pozornost vedení města. Investice jsou samozřejmě neopominutelná agenda, je pěkné, že
stavíme novou školku, vybudovali jsme krásnou
školní tělocvičnu, budujeme venkovní hřiště
a ve třídách se objevuje více elektronických tabulí a jiných moderních technologií.
Jenže co platilo vždy a platí to i dnes, nejpodstatnější je, kdo před tou tabulí stojí a v neposlední řadě, kdo celou instituci řídí. Bohužel
nelze říci, že by dnes černošické školní instituce byly vyhlášené široko daleko. Až na jednu
výjimku. Tou výjimkou je mateřská škola Barevný ostrov. Její kvality ověřené dlouhodobou
spokojeností rodičů lze jednoznačně připsat
její ředitelce paní Andree Červenkové. Školku
převzala jako novostavbu a doslova ji zabydlela
od nábytku až po vyladěnou partu paní učitelek. Školka fungovala bezvadně, spokojení
jsou rodiče i zaměstnanci, ale zejména ti nejdůležitější – děti.
Proč předchozí věta v minulém čase? Paní
ředitelka poslední týden školního roku podala k rukám starosty rezignaci. A s tím nastávají otazníky, co bude se školkou dál.
Dokáže nová ředitelka uchovat kvalitu a pozitivní duch školky? Přiznejme si, že to bude
velmi těžké. To se zkrátka stává, lidé odcházejí a přicházejí. Ovšem v tomto případě je
to konec zbytečný a příběh, na jehož konci
je rezignace z důvodu ztráty důvěry vedení

města, nebyl vůbec hezký. A proč tedy ztratila paní ředitelka důvěru v Radu města a pana
starostu?
Na začátku byla pochybení na obou stranách. Šlo o chyby administrativní, neúmyslné.
Nejprve nesprávné pochopení nejednoznačně formulovaného dopisu odboru školství ze
strany školky a následně posvěcení této chyby ze strany starosty města podpisem listiny.
A to hned dvakrát, v roce 2016 i v roce 2017.
Stručně šlo o navýšení osobního ohodnocení
paní ředitelky. Na nedopatření se přišlo až po
téměř dvou letech. Zřejmě bylo možné to napravit jednoduše. Jenže vedení města zvolilo
naprosto nepochopitelnou cestu, manažersky
i lidsky. Začalo paní ředitelku nutit, aby v dobré
víře přijaté peníze vrátila. Ta to odmítla a začalo
několikaměsíční martyrium. Schůzky, telefonáty, nátlak, pomluvy. Paní ředitelka musela nakonec užít služby advokáta. Své si sice uhájila,
ovšem za cenu dramatického zhoršení zdravotního stavu a úplné ztráty motivace pokračovat
v práci pro zřizovatele reprezentovaného stávajícím vedením města.
Město nakonec pochopilo, že hraje tuto hru
se špatnými kartami a ustoupilo. Přijalo správné
řešení, které mohlo přijít už na samém počátku
a všechny ohavné skutky si mohlo odpustit. Ke
změně názoru nedošlo v důsledku uznání chyby ze strany města, ale pravděpodobně pouze
z důvodu blížících se voleb, kdy se nehodí být
tím zlým, kdo vypudil ředitelku nejlepší školky
ve městě.
Příběh je mnohem košatější a byl obšírně popsán na červencovém zastupitelstvu. Na závěr

FOTO: archiv A. Červenkové

-- Andrea Červenková --

je spravedlivé připomenout, že se našel jeden
radní, který se paní ředitelky zastal, ostatní,
kteří nebyli hlavními aktéry štvanice, pouze
mlčeli. Věřím, že po volbách budeme mít takovou radu, která bude mít školství jako prioritu
a dokáže ohodnotit paní ředitelky školy a školek tak, jak si za svou práci zaslouží. Přijďte si
o tom pohovořit na zastupitelstvo 19. září.
Úplně nakonec bych rád paní ředitelce za
vybudování výborné školky a její práci s dětmi
poděkoval a popřál jí zejména hodně zdraví
a mnoho štestí a férového zacházení v novém
působišti.
Lukáš Fiedler

Vyjádření vedení města k okolnostem rezignace
Okolnosti rezignace paní ředitelky Červenkové
nás netěší. Paní ředitelka vybudovala kvalitní
školku, která svým přístupem vhodně doplnila
školky již fungující. Vždy jsme oceňovali její pedagogické kvality i laskavý přístup k dětem.
Nepovažovali jsme za vhodné celou záležitost veřejně „propírat“, nicméně musíme se ke
kritice vyjádřit. Není pravdou, že by na počátku bylo pochybení na obou stranách. V březnu 2016 obdržela paní ředitelka výsledky dohadovacího řízení s krajským úřadem ohledně
rozpočtu školky, kde platy jsou financovány
převážně ze státního rozpočtu. Roční rozpočet školky v něm byl navýšen o 15.400 Kč.
Bohužel jej paní ředitelka nesprávně interpretovala a sama sobě podepsala platový výměr
na zvýšení svého osobního příplatku na danou
částku, tedy o 10.400 Kč měsíčně (!). Nutno
dodat, že i další ředitelky obdržely podobná
oznámení o výsledcích dohadovacího řízení a
zpracovaly je správně. Následně, až o půl roku
později, se městská personalistka spolehla na
informaci od účetní ze školky a tato chybná
částka se dostala do nového platebního výměru zaslaného úřadem paní ředitelce, když od
září 2016 a od listopadu 2017 vláda zvýšila
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základní platové tarify. Přišlo se na to v prosinci 2017. V posledních měsících jsme bohužel
museli řešit i další nesrovnalosti a pochybení,
ke kterým ve školce došlo. Byly zjištěny nedostatky z hlediska zákona o finanční kontrole,
které vznikly tím, že paní ředitelka podepsala
sama se sebou druhou pracovní smlouvu na
funkci hospodářky, a početní i administrativní
nesrovnalosti v účetnictví, které se s pomocí
města podařilo napravit.
Odmítáme osočení z nátlaku a pomluv.
Snažili jsme se situaci řešit diskrétně vůči
paní ředitelce, neboť jsme věřili, že k těmto
manažerským pochybením došlo z neznalosti, a naším zájmem bylo ochránit dobrou
pověst paní ředitelky i celé školky, neohrozit
její další fungování ke spokojenosti dětí i rodičů. Samozřejmě jsme i v rámci rady města
měli rozdílné názory na to, jak problém řešit.
Očekávali jsme však, že alespoň za první půlrok by mělo být neoprávněně zvýšené osobní
ohodnocení vráceno. Paní ředitelka ale veškerá pochybení, stejně jako městem navržené
řešení odmítla přijmout. Nakonec rada města
s ohledem na zájmy fungování školky přistoupila na vstřícnou dohodu, podle níž paní ře-

ditelka nemusí nic vracet, pouze uvedla svůj
příplatek od ledna 2018 do souladu s oprávněnou výší. K našemu překvapení krátce po
uzavření dohody paní ředitelka i tak oznámila,
že rezignuje.
Ve školce Barevný ostrov je zkušený tým
pracovníků, který již v nedávné době prokázal schopnost samostatného fungování. Jsme
přesvědčeni, že odchod paní ředitelky další
směřování školky zásadně neohrozí a že v
nadcházejícím konkurzu bude vybrán kvalitní
nový kandidát.
Svůj postoj k celé věci jsme připraveni
vysvětlit i podrobněji v přímém kontaktu – v
tomto textu nebylo možné uvést všechny okolnosti.
Paní Červenkové děkujeme za všechnu
kvalitní práci, kterou ve školce během posledních šesti let odvedla.
Za radu města Š. Hradilek, L. Kalousková,
F. Kořínek, T. Kratochvíl, K. Müller,
M. Paříková, P. Wolf

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.

ZACHRAŇTE SVŮJ KANÁL

FOTO: Z. Knězů

Před pár lety se děti, které přijely na prázdniny,
po prudkém lijáku radostně čvachtaly v obrovské louži na silnici. Když je to přestalo bavit,
každé dostalo svůj kbelíček, lopatku a hrabičky,
odklidily naplaveniny z kanálové mříže a s radostí sledovaly odtékající potok. Od té doby je jejich
první otázka po příjezdu (kromě lívanců): "Babičko, budeme zase zachraňovat kanály?"
Každá dvojice má "svůj" kanál a automaticky
jej čistí před a po dešti.
Nestálo by za to, místo povzdechu, že ONI
to zase nevyčistili, ohlídat si "svůj" kanál a včas
odstranit naváté listí a jehličí? Nakonec ta voda
po přívalovém dešti by nestekla do naší zahrady
nebo našeho sklepa…
Zdeňka Knězů

-- „Babičko, budeme zase zachraňovat kanály?“ ptají se děti. --

DirtPark, aneb hliněné překážky, vedle mokropeského skateparku
Spousta lidí si může klást otázku, co to je za ty
kopce vedle skateparku nad mokropeskou pláží. Touto cestou bych to zde rád trochu přiblížil.
Jedná se o hliněné překážky pro bmx a horská
freestylová kola. Park se začal budovat okolo
roku 2002, kdy místní biker František Mrázek
a Jakub Dvořák přišli s nápadem, udělat zde
dirtpark, kde by byla možnost zkusit tento sport,
který není masovou, ale srdeční záležitostí. Celý
tento projekt skateparku a dirtparku se povedlo
dokončit a v roce 2004 byl slavnostně otevřen
exhibicí tehdejších elitních jezdců z ČR.
Od té doby uplynulo mnoho let a podoba dirtparku a potažmo i skateparku se výrazně změnila. Bohužel, ze skateparku byla odstraněna
minirampa, která údajně vykazovala nadměrný
"hluk". Také dirtpark se hodně změnil a parta
okolo mě, Václava Davida, zde v roce 2008
a 2009 uspořádala závody na bmx a horských
kolech s názvem Specialized dirt jump Mokropsy I. a II. Byly to povedené závody, kam přijeli ti
nejlepší závodníci z ČR a ukázali zde své dovednosti. Povedlo se nám sehnat zajímavé sponzory, díky kterým jsme vše mohli uspořádat a velké
díky patřilo samozřejmě i městu Černošice. Po
tomto plodném období nastalo období lehkého
útlumu, kdy začala generační obměna, tak jako
třeba v hokeji či fotbale. Starší (zakládající) kluci
začali mít práci na "fulltime", a nebyli již schopni
dávat úpravám, které probíhají celoročně s lopatami a hráběmi v ruce stovky hodin.
Genius loci mokropeského dirtparku dal prostor vyrůst nové generaci jezdců, která se do
tohoto sportu zamilovala. Rád bych zde zmínil
především Vencu Musila (pravidelně se umísťuje na mistrovství ČR do pátého místa v kategorii
bmx-profi), který na Černošických dirtech vy-

rostl a za podobu dnešního dirtparku vděčíme
právě jemu. Hodně se toho změnilo, tak jako se
vyvíjí svět okolo nás, vyvíjí se i tento sport. Skoky
jsou větší a obtížnější, je to životní styl, spojení
sportu a přírody, který může pozitivně ovlivnit
spoustu dětí a teenagerů, kteří znají jen "laptop"
nebo "tablet".
Byl bych hrozně rád, abychom celý tento areál udrželi pro naše potomky a další generace
a doufám, že se nám zde v příštích letech podaří
uspořádat závody, kde bychom širší veřejnosti
a nezasvěceným spoluobčanům ukázali, že
i tento sport má ve městě Černošice své místo
a již více než desetiletou tradici. Tento prostor
je pro nás velmi důležitý svou nezaměnitelnou
polohou. Západ slunce nad Berounkou je ta
největší odměna za naše dlouholeté úsilí.
Václav David

Nákupní košíky
Dnes 13. 6. jsem šla nakoupit do Alberta. Bohužel nebylo do čeho dávat zboží. Když jsem
se tázala paní pokladní, bylo mi řečeno, že si
musím pro vozík dojít na parkoviště. To mě dost
rozzlobilo, protože toto se opakuje již několik
měsíců. Je mi 81 let a vzhledem k tomu, že
chodíme nakupovat do Alberta my starší a staří,
kteří auta již neřídíme, mohl by Albert být k nám
vstřícnější a pověřit svého pracovníka, aby vozíky z parkoviště přivezl. Totéž si myslím i o motoristech, kteří odkládají vozíky na parkoviště. Taky
budou jednou staří. Nechala jsem si zavolat paní
vedoucí Alberta. Ta se velice omlouvala, že je
vedoucí teprve dva měsíce a již má objednanou
firmu, která namontuje na prodejně zařízení pro
uskladnění vozíků. Když jsem se dotázala, proč
zrušil Albert přístřešek pro vozíky před hlavním
vchodem, bylo mi řečeno, že ke zrušení došlo
na příkaz Městského úřadu - a dát úchyty na
kola. Ještě jsem tam neviděla žádné kolo zaparkované. Zajímalo by mě, kdo toto nařízení vydal,
nevím, co tím sledoval, asi měl za úkol vyvinout
nějakou činnost, tak vymyslel tuto ptákovinu.
S pozdravem
Alena Tomsová

Ilustrační foto: V. David

Poděkování
Po návratu z Benecka musíme, ale hlavně chceme vyjádřit tímto veliký
dík především panu Miroslavu Strejčkovi a samozřejmě také pracovnicím
z jeho týmu za skvělou organizaci.
Připravují nám, seniorům, už po několikáté příjemný týden na horách
v krásné lokalitě! A nejedná se o pouhý pobyt na zdravém horském vzdu-

Součástí dohody (nikoliv nařízení) o odstranění přístřešku bylo, že vozíky pro zákazníky budou nově umístěny přímo uvnitř v prodejně. Přesouvat vozíky z parkoviště zpět je
odpovědností personálu prodejny, ať už do
přístřešku nebo dovnitř, jako u jiných prodejen. Děkuji paní Tomsové za upozornění, že se tak neděje - požádám telefonicky
oblastní vedoucí společnosti Ahold, aby se
pokusila zajistit brzkou nápravu.
Filip Kořínek, starosta

chu, ale zajišťuje pro nás zajímavý program. Myslí i na rozvoj našeho duševního zdraví formou soutěží, poznávání historie, kultury, nezapomíná na
pohyb, zábavu a v neposlední řadě i na naše žaludky!
Zkrátka přístup p. Miroslava Strejčka, vedoucího DPS, k nám seniorům
je opravdu příkladný a v dnešní době vzácný!
Patří mu náš velký dík!
Účastníci zájezdu z DPS
11
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Prázdniny, železnice, uprchlíci a 100 let od konce 1. světové války
Prázdniny v roce 1918 asi nebyly prázdniny v tom smyslu, jak to vnímáme dnes
ve svobodné zemi s možnostmi, o kterých se našim předkům nemohlo ani
zdát. Pro zdejší obyvatele, podobně jako
v celé Evropě, to byly před sto lety dny
plné obav, shánění jídla a základních
lidských potřeb, a plné nejistot z druhého dne. Přesto mezitím v evropské vřavě
cosi již prosvítalo, šance naplněné nadějí v konec tohoto nekonečného trápení.
Na začátku prázdnin si připomínáme jednu důležitou, téměř zapomenutou událost. Na úsilí
tehdejších politiků kolem T. G. Masaryka, související se vznikem republiky, se aktivně podílel i budoucí černošický občan Otakar Husák
(1885-1964). V době na přelomu června a července 1918 se generál Otakar Husák účastnil
velmi významné akce ve Francii. Generál Otakar Husák byl legionář a ministr obrany v letech
1920-1921, který v roce 1933 koupil v Černošicích vilu, kde pobýval až do své smrti, pokud
nebyl v padesátých letech zrovna vězněn.
Dne 30. června 1918 ve francouzském městě Darney proběhlo slavnostní předání praporu
21. střeleckému pluku čs. dobrovolníků. K této
události byl vypraven zvláštní vlak z Paříže s parlamentní komisí, členy francouzské vlády a vojenskými zástupci spojeneckých velmocí. Byl
přítomen také francouzský prezident Poincaré.
Za česko-slovenskou národní radu byl přítomen
Eduard Beneš, kapitán Otakar Husák a další představitelé. Proběhla přísaha vojáků 21.
střeleckého pluku, kdy kapitán Otakar Husák
přečetl její text a všichni vojáci najednou zvolali
„přísaháme“. Zazpívali dále „Kde domov můj“,
„Nad tatrou se blýská“, „Kdož sú Boží bojovníci“
a celý pluk se stal tímto slavnostním aktem základem samostatné československé armády. Francouzská vláda prostřednictvím své nóty ministra
zahraničí jako první ze všech velmocí oficiálně
a zcela jasně uznávala právo Čechů a Slováků
na nezávislost.
Jednou z důležitých spojnic se světem byla
železnice. O té bylo napsáno mnoho. Železnice
procházející naším městem Černošice (v roce
1918 ještě obcemi Horní Černošice a Dolní Mokropsy) byla již tehdy důležitou dopravní tepnou.
Doprava po železnici se rozvíjela po roce 1900
velmi rychle a i první světová válka a železnice
mají k sobě velmi blízko. V létě roku 1918 jezdilo
přes naše obce po již dvoukolejné železnici 60
vlaků denně! V průběhu 1. sv. války nebyly zaznamenány žádné pozoruhodnější zprávy týkající se železnice, podle záznamů v pamětní knize
nádraží Dobřichovice „vše na železnici probíhalo
svým tempem jako za dob normálních“. Zato na
Smíchovském nádraží se toho i na konci války
událo mnoho. Toto nádraží bylo nejen důležitou
vojenskou stanicí pro překládání vojenských
dodávek, ale nacházelo se zde vojenské velitelství. Ke konci války zde bylo deponováno na
300 zaměstnanců z Haliče i s rodinami, včetně
železničního materiálu, kteří zde bydleli v železničních vozech. Touto stanicí projížděly vlaky
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FOTO: archiv ČeSpoLet

-- V létě roku 1918 jezdilo přes naše obce po již dvoukolejné železnici 60 vlaků denně. --

s převozy vojenských zajatců z Ruska, Srbska,
Itálie, a Smíchovské nádraží se stalo pro ně stravovací stanicí. Byl zde vojenský lazaret se 110
lůžky. Zpráva o prohlášení samostatnosti Československa 28. října přišla telefonicky o 10. hodině dopolední z Hlavního nádraží a byla po trati
šířena dále. Smíchovské nádraží bylo okamžitě
ozdobeno národními stužkami. Vojenské velitelství se zachovalo zdrženlivě (Rakousko-Uherské
armády), nádražní velitel se vzdal a mužstvo se
skládalo ze samých uvědomělých Čechů.
Hustá síť železnic umožnila také pohyb obyvatel, kteří utíkali z oblastí krutých bojů. Byl to
úprk rodin s dětmi. V Černošicích byla ubytována enkláva rodin z Itálie, která zde pobývala řadu
měsíců, jejich děti zde chodily do školy. Méně je
známo, že zde pobývali také emigranti – rodiny
z Ukrajiny, kde na řadě míst probíhaly také dlouhodobé boje v zákopových liniích.
Mezi Prahou a Příbramí našlo dočasný azyl
na desítky italských rodin. Na přelomu let
1916/1917 byly v Černošicích některé rodiny
ubytovány v domě č. 19 a o Vánocích toho roku
potom ve škole. Potomci jsou vděčni za pomoc
a za to, jak se Češi zachovali. Na poděkování se
potomci těchto emigrantů vrací dodnes pravidelně na svatou Horu v Příbrami.
O pomoci Ukrajincům píše Antonín Jeníček,
rolník z Horních Mokropes čp. 7, ve své vzpomínce na 1. sv. válku. Jednak se zmiňuje o tom,
že u něj na hospodářství pracovali tři ruští zajatci, ale také popisuje, že v Horních Mokropsech
bylo ubytováno celkem 17 rodin čítajících asi 54
osob Ukrajinců z Haliče a ponejvíce z okolí Zborova. Museli se vystěhovat narychlo, poněvadž
tam byla fronta válčícího Rak. Uherska a Ruska.
Většina těchto rodin utekla v noci a vzali s sebou
jen, co unesli, potom se dozvěděli, že vesnice
vesměs vyhořely a dobytek si posbíralo vojsko.
Byli odvezeni nejprve do Rakouska do tábora
u Gmündu a potom později do Čech do jednotlivých rodin na ubytování. Zpět byli odvezeni
v květnu 1918 do Haliče, většinou starci, ženy
a děti, protože muži byli vesměs ve válce nebo

na nucených pracích. Vírou byli ve většině řecko-katolíci. Za jejich pobytu zde zemřel jeden
dospělý a tři děti a narodily se dvě děti. Jak pan
Janíček píše, většinou byli všichni pracovití, chodili k rolníkům na práci (i do Dolních Mokropes)
nejraději za stravu, protože byl velký nedostatek
potravin. I když podle zápisu dostávali zvýšený
příděl potravin, přece jim to nestačilo. Vařili si
ze zoufalství vypletou řepu, pampelišky a různé
trávy, aby zahnali hlad. Od hejtmanství dostávali
peněžitou podporu každých 14 dnů prostřednictvím starosty.
V letošním roce si připomínáme celou řadu
výročí událostí, které ovlivnily náš život ve Střední Evropě. Dodnes také čerpáme z toho, že to
byli právě ti, kteří před sto lety přežili, kdo položili základy prosperity většiny evropských zemí,
včetně té naší. Ale ani po 100 letech nemáme
žádnou jistotu. Vidíme, že náš společný úděl je
žít v nejistotě a můžeme se jen snažit o to nejlepší, čeho jsme schopni.
Hubert Poul, člen Černošické společnosti
letopisecké

Hudební posezení
v parku u DPS
Kdy: středa 15. srpna, 14.00
Kde: p
 ark za Domem s pečovatelskou
službou na Vráži
Srdečně Vás zveme na grilování s hudbou
v parku u DPS ve středu 15. srpna od 14 do
17 hodin. K poslechu nám bude hrát oblíbený
pan Leoš Holan. Uvítáme samozřejmě i nové
tváře. Prosíme o rezervaci Vašeho místa a pohoštění na telefonním čísle 251 177 564
nebo 723 504 573, případně osobně v kanceláři pečovatelské služby v Domě s pečovatelskou službou, ul. Vrážská 1805, nejpozději
však do 13. srpna. Vstupné je 50 Kč.
Za DPS Monika Lípová a Miroslav Strejček

z města a okolí

Historický týden seniorů na Benecku
Letošní výprava na týdenní pobyt do Benecka
se jako obvykle velice vydařila. Zúčastnila se
jí parta výborných seniorů z DPS ale i další
černošičtí senioři. Každoročně je pro účast-

níky připraven doprovodný program, tentokrát
na téma Historický týden na Benecku, v němž
jsme se soustředili na každodenní prohlídku
zámků a hradů jak po Čechách, tak jsme zaví-

FOTO: archiv DPS

tali i do Polska. Prohlédli jsme si Park miniatur
v Kowarech, norský kostel Wang, projeli jsme
se vláčkem skrz Špindlerův Mlýn, užili jsme si
prohlídku i výklad o zámku Frýdland, nevynechali jsme ani Krkonošské muzeum ve Vrchlabí, hospitál Kuks, výlet na hrad Pecku autobusem Škoda 706 RTO z roku 1968.
Další aktivity připravené pro naše klienty
byly masáže, bowling, historický karneval,
ohňostroj, rozlučková večeře ve středověké
krčmě a vyhlášení celotýdenní soutěže, jízda na bobové dráze, opékání buřtů, grilování
a procházky po okolí Benecka.
Video z karnevalu a foto z Benecka naleznete na facebooku DPS Černošice.
Tímto bychom také rádi poděkovali městu
Černošice za finanční podporu. Už nyní pro
Vás připravujeme Benecko 2019.
Za Dům s pečovatelskou službou
Monika Lípová a Miroslav Strejček

Aktivity pro seniory
Hudební odpoledne
Hudební odpoledne se konají vždy třetí středu
v měsíci (19. 9., 17. 10. a 21. 11. 2018) vždy od
14.00 hodin ve společenské místnosti DPS.

Cvičení ve vodě pro seniory
Nabízíme kurz plavání pro seniory v bazénu
v Dobřichovicích. Cvičení je určené pro lidi seniorského věku, kteří si chtějí udržet fyzickou
a psychickou kondici, zlepšit vytrvalost, nebo
jen urychlit rehabilitaci po úrazu. Cvičení ve
vodě je šetrné k pohybovému aparátu, kardiovaskulárnímu systému a příjemně uvolňuje mysl,
a proto je vhodné i pro neplavce.
Lekce trvá 60 minut a je rozdělena na 30 minut cvičení a 30 minut plavání/vířivky.
Cena jedné lekce je pro klienty pečovatelské
služby 120 Kč (přispívá město Černošice a Stře-

dočeský kraj), pro ostatní seniory činí cena za
jednu lekci 240 Kč.
Termíny: Skupina 1. - 12. 9. 2018, 10. 10.
2018 a 14. 11. 2018
Skupina 2. - 26. 9. 2018, 24. 10.
2018 a 28. 11. 2018
Maximální počet ve skupině: 10 osob.
Plavání je pod vedením fyzioterapeuta vždy od
14 do 15 hodin. Odjezd od Domu s pečovatelskou službou je ve 13.40 hodin.
Přihlášky přijímáme na telefonním čísle 251
177 564 nebo osobně v kanceláři pečovatelské
služby v Domě s pečovatelskou službou.

Jóga pro seniory
Od září připravujeme pro seniory novou aktivitu
v podobě cvičení jógy v Domě s pečovatelskou
službou. Cvičení je přizpůsobeno seniorům dle
toho, jak jim je a na co se cítí. Většinou lekce
zahrnují dechová, prstová, lokomoční a relaxační cvičení. Termín a čas lekcí bude upřesněn

Volby do zastupitelstva obce
Volby do zastupitelstev obcí se konají pouze na území České republiky:
• v pátek 5. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
• v sobotu 6. října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Veškeré informace k volbám do zastupitelstva obce Vám poskytne:
• Lenka Jochová, tel. 725 385 625, email: lenka.jochova@mestocernosice.cz
• Bohumila Budková, tel. 602 415 771, email: bohumila.budkova@mestocernosice.cz
Sídla volebních okrsků v Černošicích:
• volební okrsek č. 1
Farní centrum MaNa, Komenského 2018, Černošice (NOVÉ!)
• volební okrsek č. 2
Základní umělecká škola Černošice, Střední 403, Černošice
• volební okrsek č. 3
Základní škola Černošice, Pod Školou 447, Černošice
• volební okrsek č. 4
Dům s pečovatelskou službou, Vrážská 1805, Černošice
• volební okrsek č. 5
Základní škola Černošice, Pod Školou 447, Černošice

FOTO: archiv DPS

-- V září a říjnu bude probíhat cvičení ve vodě. --

dle počtu zájemců a možností lektorky. Cvičení bude pro všechny seniory zdarma. Zájemce
prosíme o kontaktování paní Moniky Lípové na
telefonním čísle 723 504 573, případně osobně v kanceláři pečovatelské služby.
Za DPS Monika Lípová a Miroslav Strejček

Komunální volby
2018
Ve dnech 5. a 6. října 2018 proběhnou volby do zastupitelstev obcí. Stejně jako před
minulými volbami, nabízíme i před těmi nadcházejícími kandidujícím subjektům možnost
představit se v Informačním listu Černošice.
Každá z kandidujících politických stran/hnutí a sdružení nezávislých kandidátů bude mít
k dispozici stejný prostor. V příštím vydání
IL, tedy v zářijovém můžete využít polovinu
strany. V případě zájmu zašlete materiál do
pondělí 13. 8. do 10 hodin.
Dana Jakešová,
editorka IL

Pro volby do zastupitelstev obcí nelze volit na voličský průkaz!
Další informace naleznete v zářijovém čísle Informačních listů.
Lenka Jochová, referent krizového řízení a kontroly
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Tři části – jedno město
www.trojlistek.org

CHCEME ODBORNÝ TÝM PRO SPRÁVU,
ÚDRŽBU A ROZVOJ MĚSTA
CENTRUM MĚSTA
A VEŘEJNÝ PROSTOR

SPORT A KULTURA

AUTOBUS

Architektonická studie centra
Černošic a koncepce veřejného
prostoru města. Angažování
městského architekta.

Jasná a dlouhodobá
grantová politika.
Podpora a asistence
klubům a spolkům
při získávání dotací.

Ráno a večer rychlé spojení
z Vráže k nádraží a zpět.
Přes den obsluha tras,
které pomohou seniorům
a rodičům s kočárky.

ŽELEZNICE

POVODNĚ

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

Příměstská trať, nikoli
mezinárodní koridor.

Opatření pro ochranu soukromého
a městského majetku.

Plnohodnotné hřiště
v centru Černošic.

DEŠŤOVÁ KANALIZACE

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ŠKOLSTVÍ

Funkční a koncepční řešení
zohledňující místní speciﬁka
a složitost terénu.

Důraz na projektovou přípravu,
odborná připravenost
a kompetentnost na straně města.

Podpora sebevědomých
pedagogů pro školu
a školky 21. století.



David Otava

místopředseda ODS Černošice



Petr Smolík

předseda ODS Černošice



Michal Strejček



pokladník ODS Černošice

NEBOJÍME SE ZMĚNY
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Komunální volby 2018
Vážení spoluobčané, v Černošicích se budou
v letošních komunálních volbách poprvé ucházet
o vaši přízeň i Piráti. Co to ale konkrétně znamená, kdo jsme a jaké jsou naše plány? V první řadě
chceme přinést svěží vzduch do věcí obecných
i obecních. Program jsme ušili na míru našemu
městu na základě propracované strategie komunální politiky České pirátské strany. Celé znění
programu bude k dispozici během několika dní
na našem webu a facebooku – máme už odkaz?
Kdo tedy vlastně jsme? Kandidátka černošických Pirátů není postavena pouze z nováčků
a nechceme se pouze svést na vlně momentální
popularity ČPS. Náš zápal pramení ze solidních
ideových i personálních základů, které položila
Volba pro město (VPM). Volba pro město fungovala v zastupitelstvu 16 let jako další názorový
proud, byla vždy konstruktivním článkem v Radě
města i opozici. VPM si také kladla za cíl věnovat
se jak drobnostem každodenního života obyvatel
obce, jako například chybějícím lavičkám či chodníkům, tak dlouhodobým a strategickým úvahám
o fungování a budoucnosti města. V tom chtějí
Piráti rozhodně pokračovat - držet kurz! Důvody
transformace VPM v Piráty jsme uvedli v červnovém IL.
Kombinace pirátů a středopravicové VPM vytvořila velice zajímavou sestavu lidí, skutečných
černošických patriotů, kteří mají upřímný zájem
na dobrém fungování města. Pirátská strana má
své kandidátky a kandidáty ve všech třech částech Černošic a na ně se můžete obracet s podněty a nápady. Všechna jednání Pirátů jsou veřejná, takže vás tímto srdečně zveme i na naše

schůze. Zároveň se s vámi také rádi potkáme
osobně na některé z našich předvolebních akcí,
kde bude prostor pro vaše dotazy, připomínky
a názory k programu a budete si také moci popovídat s našimi kandidátkami a kandidáty. Černošičtí Piráti se skládají ze všech věkových kategorií
a různých oborů, takže jistě najdeme společnou
řeč s řadou z vás.
Proč ale vlastně piráti? Aktivity pirátů sleduji od
jejich počátků. Piráti mají za sebou již devět let
přirozeného vývoje, za které se z nich stala plnohodnotná a demokratické politická strana. Že jde
o skutečnou demokracii mohu potvrdit z vlastní
zkušenosti. Témata nejsou nařizována, ale volena. Každá z politických struktur vedení pirátů je
také volena. Jednotlivé buňky či členové jsou
odvoláváni také volbou a nikoliv, jak to můžeme
vidět jinde, nejsou posílání na personální oddělení pro vyhazov předsedou a v zápětí na ně nejsou
psány štvavé kampaně v soukromém tisku toho
či onoho. Sympatické také je, že piráti vyrostli na
základě dobrovolníků a lidí s upřímným zájmem
o dění ve společnosti i ve státě. Nejsou tedy nic
dlužni nejrůznějším investičním skupinám, podnikavcům, nebo dokonce kmotrům. To se také
odráží na jejich práci. Díky tomu, že nejsou na
nikoho vázáni a zodpovídají se přímo voličům,
tak jsou jejich akce mnohem svobodnější a jejich
praktiky čisté a férové. Jak by asi náš stát vypadal, kdyby politické strany byly zbaveny oligarchů
v pozadí? Popřípadě přímo v čele. Piráti přináší
pozitivní trend, který chceme dále rozvíjet. Piráti, černošičtí i ostatní, rostou z aktivní občanské
společnosti. Aktivní občané nacházejí v pirátech

zázemí a možnost seberealizace. Lidé v pirátské
straně jsou voleni na základě své odvedené práce
a aktivitě a nikoliv na základě známosti s předsedou či předsednictvem. Věřím, že po současném
prořídnutí černošické komunální politiky budou
piráti dobrým doplněním. Vždy se budeme snažit
jednat konstruktivně a pozitivně. Každý, kdo vede
nějakou společnost čí tým, ví, že konfrontační jednání a nekonečná negace jsou cestou do pekel.
Naše kroky budeme podnikat s odvahou i rozvahou. Povedeme Černošice začátkem 21.století
s důsledným ohledem na technologické výzvy
i bezpečnostní rizika. Chceme šetrně hospodařit
i s ohledem na vzrůstající potenciál budoucí ekonomické nejistoty. V tomto globálně propojeném
světě je nemoudré nepočítat s dopady také přímo
na naše město. Vždy je proto důležité vážit velké
stavební projekty a zadluženost města.
Přijímáme svůj díl spoluodpovědnosti za celek
a nabízíme nové pohledy, nápady a myšlenky. Komunální politiku chceme dělat s radostí i starostí.
Nejsme lhostejní, někdy jsme i kritičtí, ale vždy
nasloucháme. K řešení konfliktů používáme dialog. Snažíme se mířit slovy přesně k jádru problému. Nevytváříme si falešné domněnky, ale naše
jednání opíráme o fakta a data.
V blízké době se dozvíte podrobné informace
z našich sítí. Těšíme se na setkání a případnou
spolupráci. Fouká příznivý vítr, co potřebujeme
víc?
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NAŠI KANDIDÁTI PŘEDSTAVUJÍ
SVÉ PRIORITY PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018
1.
ING. PETR WOLF, MÍSTOSTAROSTA ZA TOP 09
V tuto chvíli je pro mě stěžejní zdárně dokončit velké stavební akce, které jsme v tomto volebním období rozjeli. Tedy nový úřad se služebnou

městské policie, poštou a knihovnou, mateřskou školku v Husově ulici, atletický ovál s venkovní třídou při mokropeské základní škole a nový
hřbitov na Vráži. I v budoucnu bych pak rád pokračoval v mravenčí práci na získávání pozemků pod komunikacemi do majetku města a ve
snaze o dořešení majetkových vztahů k pozemkům okolo vrtů a pod dvorem Technických služeb.

2.
ING. JIŘÍ KUBÁT, PŘEDSEDA MÍSTNÍ ORGANIZACE TOP 09
Jako stavař jsem předchozí dvě volební období byl členem stavební komise města a rád bych se na řešení otázek spojených s výstavbou
v Černošicích podílel i nadále. Je to zajímavá práce, která má přesah do mnoha témat komunální politiky. Přimlouval bych se ale za to,
abychom vedle velkých staveb věnovali pozornost také drobným veřejným místům, jako jsou třeba nároží nebo různé plácky. Chtěl bych
sestavit seznam těchto mikrolokalit a postupně je upravovat do kulturnější podoby – například lavičkou nebo nějakým drobným architektonickým prvkem. Často to vidíme třeba v Rakousku a tamním obcím i městům to dodává určitou domáckou atmosféru.

3.
MGR. MARTINA ŘEHOŘOVÁ, PHD., ZASTUPITELKA ZA TOP 09
V uplynulém volebním období jsem řídila sociální komisi, která pro vedení města hledá a doporučuje řešení problémů v sociální oblasti. Této

oblasti bych se ráda věnovala i nadále, protože vnímám její velkou potřebnost, zejména pro seniory a sociálně slabé spoluobčany. Vedle
toho fandím zřízení informačního centra, které by napomohlo rozvoji kulturních aktivit ve městě. Za zcela zásadní otázku, kterou bych
ráda podpořila, však považuji postupné dobudování dešťové kanalizace, protože její stav v našem městě zatím neodpovídá počátku 21.
století a mnoha černošickým občanům to opakovaně způsobuje velké nepříjemnosti.

4.
ING. PETR ULLRICH, ZASTUPITEL ZA TOP 09
Mou prioritou jsou zdravé finance. Tedy vyrovnaný rozpočet, dobře připravené projekty s využitím dotací a co možná nejméně víceprací i mé-

5.
ING. MÁRIO NOSEK
V předchozích letech jsem zastupoval TOP 09 v dopravní komisi, a tak bych se rád na tuto oblast soustředil také v následujícím období.

Podmínky pro dopravu jsou u nás do značné míry určeny strukturou komunikací, ale rozumným usměrněním v rámci možností, zvýšením
ohleduplnosti a respektováním práv i potřeb druhých můžeme výrazně zvýšit bezpečnost hlavně chodců a dosáhnout větší plynulosti než
doposud. Určitě vnímám dopravu jako formu komunikace, která by nám měla usnadňovat život, a ne vytvářet bariéry – ať již fyzické, nebo
psychologické.

ZKUŠENOSTI ROZHODUJÍ

Taneční obor ZUŠ
Černošice nabízí
ještě volná místa
Nestihli jste červnový zápis? Nezoufejte
a přihlaste se v září. Nabízíme ještě několik
míst v kurzu pro nejmenší děti!
Hrajeme si pohybem - kurz hudebněpohybové výchovy pro děti od 4 let je vyučován ve spolupráci se spolkem Rodiče
dětem - Černošice a ZUŠ Černošice. Výuka se koná jednou týdně a hodina trvá
45 min. Děti se hravou formou seznamují
s pohybem, hudbou a tvořivostí. Do kurzu
přijímáme děti bez přijímacího řízení, stačí
pouze vyplnit přihlášku na první hodině.
Další informace a rozvrh hodin TO, včetně
konání kurzu Hrajeme si pohybem, najdete na webu: www.zuscernosice.cz a www.
praminekcernosice.cz (rozvrh bude zveřejněn v 2. polovině srpna).

STROM REPUBLIKY
Kdy: 28. září, odpoledne
Kde: u Haly Věry Čáslavské
Černošická společnost letopisecká si vás
všechny dovoluje pozvat na setkání při zasazení
„Stromu republiky“. Bude se konat odpoledne
28. září 2018, v den svátku sv. Václava, na trávníku podél Školní ulice u Haly Věry Čáslavské.

Zadavatel: TOP 09; Zpracovatel: TOP 09

něprací. Od roku 2006 jsem členem finančního výboru a rád bych v této práci pokračoval dál. Jsem přesvědčen, že rozumné hospodaření s vlastními finančními prostředky a schopnost využít maximálně ostatní dostupné zdroje jsou pro rozvoj každého města klíčovými podmínkami.

Předběžně je toto místo označeno symbolickým stromem s malou tabulkou a všechny bližší
údaje budou včas uveřejněny. Naším přáním je
tímto aktem potvrdit a navázat na naše dávné
tradice. Věříme, že i tato nová mladá lípa pěkně
poroste a zdravá vydrží další dlouhé věky.
Za Černošickou společnost letopiseckou
Vladimír Dousek

FOTO: Vladimír Dousek

	Za taneční obor ZUŠ Černošice
Magdaléna Voldřichová
www.zuscernosice.cz/tanecni-obor/
www.praminekcernosice.cz
www.facebook.com/FSPraminek

-- Vyznačení místa k zasazení „Stromu republiky“ se zúčastnil pan Jiránek, Milena Paříková,
zástupci stavby a členové Černošické společnosti letopisecké. -16
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Ohlédnutí za výstavou „ČERNOŠICE 1918-2018“
Rád bych se na tomto místě ohlédnul za výstavou fotografií v Mokropeské kapličce „Černošice 1918 – 2018“. Především děkuji všem svým
kolegům z letopisecké společnosti, ale i dalším
přátelům, kteří mi velmi pomohli nejen s přípravou výstavy, tak hlavně při vernisáži s její organizací i celým průběhem.
Výstava, pohlednice i knížka, která se zde prodávala a která je ještě stále k zakoupení (v drogerii paní Kettnerové a v Club Kině), je věnována
dnešním Černošicím, tj. dříve H. Černošicím, D.
Mokropsům a Vráži, ke 100. výročí vzniku naší
republiky. Vidíme rozdíl, jak to zde přibližně před
100 lety i v jejich průběhu vypadalo a jak se do
dnešních dnů vše výrazně změnilo. Pokusil jsem
se o vytvoření takového díla, které nebude působit jen jeden den, ale může trvale oslovovat
diváka i v mnoha dnech příštích. Proto mě na

výstavě mile překvapila a hlavně potěšila přítomnost všech, kteří přišli a s opravdovým zájmem
si fotografie v Mokropeské kapličce prohlédli.
Bylo jich neobyčejně mnoho a všem lidem i sousedům děkuji. Naopak mě poněkud překvapil
nezájem obce o celou tuto akci, přestože věnovala na výstavu nemalý finanční grant - za což jí
tímto velmi děkuji.
Je povzbudivé, že nejen v ten sobotní podvečer, ale i ve dnech dalších, kdy byla výstava
otevřena, stále na ni lidé přicházeli. Nebývalý
zájem projevili starousedlíci. Vážím si toho, že
i asi nejstarší občanka našeho města (102 let) si
vystavené fotografie podrobně prohlédla a okomentovala. Přišli i ti, kteří zde žijí teprve krátce.
A právě i pro ně to celé vlastně je. Jsem rád, že
výstava i knížka lidem něco říkají, někde připomínají dřívější časy, jinde poznávají na obrázcích

-- Výstavu navštívila také asi nejstarší občanka
naší obce paní Lída Straková. --

osoby, které již třeba dnes ani nejsou mezi námi.
Bylo to setkání příjemné a vskutku sousedské,
s pěknou muzikou i posezením.
Vladimír Dousek,
Černošická společnost letopisecká

2x FOTO: Vladimír Dousek

-- Na vernisáž výstavy přišli starousedlíci i noví občané Černošic. --

V červnu byl založen Spolek přátel školy
Skupinka několika černošických občanů
v červnu 2018 založila Spolek přátel černošické školy. Smyslem spolku je podpora dalšího
zvyšování kvality vzdělávání a výchovy v Černošicích a budování aktivní rodičovské komunity
kolem ZŠ Černošice. Spolek by tak chtěl přispět k tomu, abychom všichni v Černošicích
byli hrdi na místní základku, na její učitele, na
její vzdělávací a výchovné metody a také na její
skvělé žáky a jejich rodiče.
Impulsem k založení spolku bylo vyjádření
paní ředitelky Zhoufové, že by škola uvítala
vznik nějaké otevřené diskuzní platformy s rodiči. Vedení školy je otevřeno inspirativním
myšlenkám a samo aktivně hledá formy dalšího rozvoje. Každá větší změna by ale měla
být podrobena širší diskuzi, nejen v učitelském
sboru ale ideálně i s rodičovskou veřejností.
Sama škola ale nemá pro takovou iniciativu
organizační a právní zázemí. Tato potřeba inspirovala pana Kurela, stávajícího předsedu
spolku, k myšlence založení spolku. Společně s dalšími rodiči, kteří mají aktivní zájem na
rozvoji ZŠ Černošice, pak za podpory vedení
školy založili v červnu Spolek přátel černošic-

ké školy. Hlavní náplní spolku v prvním pololetí
následujícího školního roku bude organizace
přednášek na vybraná témata. Pokud se přidají ke spolku další aktivní podporovatelé, tak ve
druhém pololetí by už spolek mohl začít organizovat také různé společenské aktivity k rozvoji
neformálních vztahů mezi rodiči, učiteli a žáky.
První soubor přednášek bude informovat
o rizicích ve výchově dětí a jak je možné se
jim bránit. Tematický večer s názvem „Kyberšikana, sebepoškozování a drogy“ se uskuteční 20. 9. 2018 od 18.30 v hlavní budově ZŠ
Černošice. Přednášejícími bude zástupkyně
ředitelky pro druhý stupeň Jana Venclíčková
jako metodik prevence a učitel informatiky Aleš
Liber. Mnohá nebezpečí jsou totiž často velmi
dobře skrytá, pokud se po nich aktivně nepátrá. Přijďte si poslechnout, jak je včas odhalit
a jaké jsou nejlepší preventivní metody.
V říjnu proběhne přednáška na téma výuka
matematiky metodou profesora Hejného. Seznámíte se s dlouholetými zkušenostmi s výukou touto metodou na prvním i druhém stupni
ZŠ Dědina. Otevřeně se bude diskutovat o výhodách i nevýhodách tohoto způsobu výuky.

V listopadu se bude mluvit o víceletých
gymnáziích. A v lednu 2019 proběhne soubor přednášek o novém konceptu volitelných
bloků na druhém stupni, což je připravovaná
zásadní změna pro školní rok 2019/20.
Spolek přátel černošické školy je ze své
podstaty neziskový, protože ale nečerpá žádné dotace a granty, musí mít nějaký příjem na
pokrytí přímých nákladů spojených s organizací přednášek. Proto se předpokládá, že vstupy
na přednášky budou zpoplatněné.
Všechny realizované a plánované aktivity
spolku s jejich detailním popisem a registračními formuláři naleznete na webových stránkách
školy pod záložkou Spolek přátel školy. Jestli
máte nějaký tip na další téma přednášek nebo
byste se chtěli do činnosti spolku aktivně zapojit, tak prosím pište na adresu spolek.pratel.
zscernosice@seznam.cz. Rada spolku ve složení Pavel Cejnar, Václav Kurel, Hanka Mazancová a Tomáš Tuháček se všemi podněty bude
aktivně zabývat.
Václav Kurel, předseda spolku
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Ohlédnutí za právě ukončenou sezónou SK KAZÍN
FOTO: archiv SK Kazín

-- Starší přípravka SK Kazín svou skupinu vyhrála. --

V polovině června byly dohrány všechny mistrovské soutěže a před začátkem nového ročníku mi
dovolte krátkou rekapitulaci.
Mládež
V soutěžích mládeže jsme měli přihlášena 2
družstva mladší přípravky, starší přípravku, mladší žáky a starší žáky.
Mladší přípravka rozdělená dle ročníků na
družstvo A a B hrála své soutěže turnajovým
způsobem a ve skupině s týmy z okolí (Všenory,
Dobřichovice, Lety a Dolní Břežany) se po 12
odehraných turnajích umístila na třetím, resp.
pátém místě tabulky. Kluci a rodiče utvořili skvělou partu, o čemž svědčí několik výjezdů na
herní prodloužené víkendy, při kterých v rámci

přátelského utkání porazili i FK Jablonec!
Starší přípravka vyhrála svou skupinu, která
byla nesmírně vyrovnaná a o vítězi rozhodla až
bilance lepších vzájemných zápasů s Rapidem
Psáry. Díky tomu jsme se zúčastnili okresního
finálového turnaje ve Vestci. Po těsné prohře
s celkovým vítězem Viktorií Vestec 5:6 a dvou
výhrách (7:1 s Úhonicemi a 14:2 se sdruženým
družstvem Dobříč/Nučice) jsme obsadili celkové druhé místo. Kluci ročníků 2007 a 2008 tvoří
početně naši nejsilnější základnu a po loňské finálové účasti na krajském finále v Poděbradech
ještě v kategorii mladších přípravek tak dosáhli
dalšího úspěchu.
Mladší žáci zakončili svou soutěž na druhém
místě, kdy jsme ve vzájemných zápasech nestačili pouze na Černolice, se kterými jsme dvakrát
prohráli. Po loňském prvním místě a následném
odchodu jednoho z nejlepších hráčů do Dukly
Praha jsme tak potvrdili, že loňská sezóna nebyla náhoda.
Starší žáci se probojovali do nadstavbové
části, ve které hrála první čtyři družstva o celkové umístění. V konfrontaci s družstvy Vestce,
Hradištka a dalšího sdruženého družstva Rudná/Zbuzany jsme sice obsadili čtvrté místo, ale
herně jsme horší nebyli a vzhledem k tomu, že
většina hráčů ještě ve své kategorii zůstává, se
můžeme těšit na příští ročník.
Dospělí
Po delší době nám dělala radost i obě družstva
dospělých. Přes drobné problémy s docházkou,

Černošický běh, hlaste se!
Připomínáme, že IV. ročník Černošického běhu se uskuteční v sobotu 22. 9. 2018. Letošním během bychom se chtěli připojit k oslavám stého výročí od založení naší republiky. Nenechte si tedy oslavu
během ujít, nazujte boty a poběžte s námi.
Více informací naleznete na www.cernosickybeh.cz, kde jsou další informace a možnost se přihlásit.
Těšíme se na Vás!
Za organizátory Dana a Petr Pánkovi
a Bětka a Tomáš Kratochvílovi

inzerce

Atletika Černošice
Nový sportovní klub
Tréninky pro děti i dospělé
Přihlášky a informace na webu

info@askcernosice.cz
www.askcernosice.cz
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která v minulých letech byla málem příčinou odhlášení jednoho družstva ze soutěže, se situace
stabilizovala. B mužstvo, hrající nejnižší IV. třídu
a sloužící jako záloha pro “áčko“, bylo tvořeno
staršími hráči a postupně také doplňováno hráči
z mládeže. Konečné páté místo je velmi dobrým
umístěním, které rozhodně předčilo počáteční
plány. Do příštího ročníku by mělo být doplněno
dalšími hráči z mládežnických kategorií.
A mužstvo se, po podzimním mírném zklamání a pěti prohrám, na jaře rozjelo a výsledkem
bylo 34 bodů z 39 možných (11 výher, 1 remíza, 1 prohra). Konečné 3. místo a herní projev
budeme chtít v příštím ročníku potvrdit a prát se
opět o přední příčky.
Vrcholový fotbal na Kazíně
Pro jarní nadstavbovou část Juniorské ligy
jsme naši arénu poskytli juniorce Dukly Praha.
K vidění bylo šest zápasů, mj. Viktoria Plzeň, Bohemians 1905 nebo Zbrojovka Brno a všichni
kdo přišli, nelitovali, protože k vidění byl kvalitní
fotbal. Na podzim budeme pokračovat dalšími
šesti zápasy nového ročníku a v říjnu tak bude
k vidění i Sparta Praha!
Posledním zápasem jara na našem hřišti bylo
barážové utkání o postup dorostu (U-19) Dukly
s Meteorem Praha, které Dukla zvládla a může
se tak od příštího ročníku těšit na nejvyšší dorosteneckou soutěž.
Další informace jsou uvedeny na www.skkazin.cz.
Za SK KAZÍN Jan Manda
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Slet se vydařil!

4x FOTO: archiv Sokola Černošice

V prvním červencovém týdnu se v Praze konal XVI. Všesokolský slet. Sletový týden zahájil
Sletový průvod z Václavského náměstí kolem
Národního divadla přes nábřeží až na Staroměstské náměstí. Hlavní vystoupení proběhla ve
čtvrtek 5. 7. večer a v pátek 6. 7. odpoledne.
Celý program byl doplněn doprovodným programem, výstavou, divadelním představením, workshopy, představením činnosti Sokola v Čechách
i v zahraničí.
Z Černošic se zúčastnili cvičenci staršího
žactva se skladbou Cirkus, ženy se skladbou
Ženobraní a senioři – věrná garda se skladbou
Princezna republika. Chtěla bych všem cvičencům i cvičitelům PODĚKOVAT za čas, energii
a nasazení, které nácviku věnovali, a doufám, že
si ze Sletu odvážejí příjemné zážitky.
Slet se opravdu vydařil, díky…
Dana Pánková

-- Z Černošic se zúčastnili cvičenci staršího
žactva i ženy. --

-- Věrná garda černošického Sokola nechyběla ani na letošním sletu. --

-- Sletový týden zahájil průvod Prahou. --

Atletický víceboj a poslední Sokol
Zakončení cvičebního roku pro předškoláky
a rodiče s dětmi bylo i letos speciální. Nejdříve si
děti poměřily své síly v atletickém osmiboji – hod
na cíl, hod na dálku, skok z místa i skok s rozběhem, sprint, překážkový běh, běh na delší
trať a kop do brány. Na závěrečné hodině si děti
vyzkoušely různá povolání (hasič, záchranář, za-

hradník, pokrývač, řidič, číšník, pradlena) a skupina předškoláků natrénovala jízdu na koloběžce či kole v nejrůznějších dopravních situacích.
Fotografie ze všech akcí si můžete prohlédnout
na našem webu www.sokolcernosice.cz.
Petra Frydlová,
Sokol Černošice

3x FOTO: Petra Frydlová

-- Předškoláci si natrénovali i různé dopravní
situace. --

-- Děti si vyzkoušely různá povolání. --

-- Skok do dálky k atletice
prostě patří. --
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„I s Alzheimerem se dá žít aktivně a důstojně,“ říká lékařka
Vyslechnout si diagnózu Alzheimerova choroba budí zděšení u nemocného i jeho
rodiny. Statistiky ukazují, že s prodlužováním délky života rapidně narůstá i výskyt této
formy demence mezi lidmi. Jak nemoc poznat a co se dá udělat pro pacienta, aby se
zhoršování jeho stavu významně zpomalilo? O tom se dočtete v rozhovoru s Ivanou
Doleželovou, přední odbornicí, dlouholetou spolupracovnicí Ministerstva zdravotnictví
ČR v rámci odborných pracovních skupin a garantkou léčebné péče skupiny Alzheimercentrum. Jedno z pobytových zařízení této organizace vyrůstá i v Černošicích.
XX V České a Slovenské republice skupina
Alzheimercentrum nyní provozuje 10 pobytových zařízení s registrovanými službami,
která pečují o seniory v různých stádiích
demence. V Černošicích vyrůstá jedenácté.
Proč?
Snažíme se reagovat na poptávku. Na začátku
roku 2019 otevřeme nové Alzheimercentrum
v Černošicích. Pro tento projekt jsme získali
krásné prostory v klidné vilové zástavbě. Splňuje veškeré přísné nároky skupiny Alzheimercentrum na možnost poskytování vysoce
specializované péče o nemocné s demencí.
Nejmodernější trendy péče ukazují úspěšnost
terapií orientovaných do menších skupin klientů
a co nejvíce individualizovaných. Tak budeme
postupovat i v Černošicích. Jedno a dvoulůžkové pokoje umožní ubytovat v příjemném areálu budov až 128 klientů. Nezbytnou součástí
komplexu bude samozřejmě škála terapeutických místností včetně oblíbeného Snoezelenu,
jídelna, vlastní kuchyně, společenské místnosti
a prostorná terasa s nádherným výhledem na
brdské lesy. To jsou podmínky, ve kterých lze
poskytovat opravdu špičkovou odbornou péči.
XX Zmínila jste Snoezelen – co si pod tím
můžeme představit?
Snoezelen je speciálně vybavené pracoviště
pro stimulaci smyslů. Ve vybavení jsou například
zrcadla, bublinkové válce, optická vlákna, místa

k odpočinku, světelné zdroje různých barev a intenzity. Účelem multisenzorických prostor typu
Snoezelen je vytvořit atmosféru důvěry a uvolnění, příjemné smyslové zážitky, které stimulují sluch, zrak, čich, hmat a chuť. Předpokládá
se, že část problematického chování pacientů
s Alzheimerem může mít souvislost s poruchami právě ve zpracování senzorických podnětů.
Programy Snoezelen mají pozitivní vliv na náladu, potlačují neklid, agresivitu a pomáhají i v boji
proti apatii.
XX To, co lidi děsí na Alzheimerově chorobě
nejvíc, je neexistence účinné léčby. Jak se
vyvíjí tato oblast? Je na obzoru nový lék?
Víte, já věřím, že je velká naděje. Nebudeme si
zastírat, že do vědy významně zasahuje byznys.
V této oblasti se horečně bádá, protože je tady
jasná rostoucí cílová skupina pacientů, jasná
společenská poptávka, velký potenciál výdělku.
Vývoj léku na Alzheimerovu nemoc tak jednoznačně zajímá velké farmaceutické skupiny, které podporují klinický výzkum. Ovšem, ačkoli se
objevují nadějné preparáty a vývoj jde neustále
kupředu, v tuto chvíli ještě příčinný lék v ruce
nemáme. Takovýto lék by měl umět průběh Alzheimerovy demence minimálně zastavit, nejlépe
onemocnění zcela vyléčit. Ale i od chvíle, kdy
někdo dokáže něco takového vyvinout, bude na
trh k široké škále pacientů ještě relativně dlouhá
cesta.

XX Tedy příčinný lék zatím v ruce nemáte.
Jak tedy pomoci lidem, kterým zasáhne Alzheimer do života?
Důležité je především nemoc co nejdříve rozpoznat. Včasná diagnostika a léčba může hodně
pomoci. Spočívá jednak v odborně vedeném
procvičování mozku pro co nejdelší udržení
a zachování všech funkcí a jednak může odborník rozhodnout i o léčbě medikamenty zpomalujícími rozvoj nemoci. Lidem ale často unikají
první varovné příznaky. Je potřeba, aby rodiny
sledovaly změny chování u svých seniorů a blízkých, často jsou ty první náznaky nenápadné.
Třeba změny nálady bez zjevné příčiny, nechuť
vykonávat dříve velice oblíbenou činnost. Jsou
to drobnosti, které varují, ale lidé je nepoznají.
XX Existuje tedy nějaký jednoduchý test,
který může člověku doma napovědět, že by
mohl trpět Alzheimerovou chorobou? Slyšela jsem například o kreslení hodin.
Testů k rozpoznání změn myšlení, paměti, chování existuje celá řada. Používaný je i zmiňovaný
test hodin. Známý a na internetu je dostupný třeba test MMSE (Mini-Mental-State Examination).
Nemyslím si ale, že by se laik měl sám testovat,
zda se u něj již projevují příznaky demence. Hrozí totiž nejen zbytečné vystupňování obav z výskytu nemoci, kterou člověk třeba vůbec netrpí,
ale především, a to je horší následek, možnost,
že výsledky naopak podcení a rozvoj nemoci zanedbá. V případě pochybností rozhodně radím
navštívit odborníka. Třeba u nás nabízíme odborné testování časné diagnostiky demence ve
třech pracovištích. Zde se vás ujmou proškolení
pracovníci v odborném testování demencí a kognitivních poruch, podle vašich obtíží provedou
vyšetření, v případě pozitivního výsledku vám poradí s dalším postupem a zodpoví vaše otázky.

archiv Alzheimercentra

-- Takhle bude vypadat Alzheimercentrum v Černošicích. --
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FOTO: archiv Alzheimercentra

-- Stavba se pomalu blíží do finále. --

XX A jaké jsou ty typické varovné příznaky?
I například pouhá nechuť k řízení auta, což třeba člověk celý život dělal rád a teď nemá žádný zdravotní důvod přestat, může být prvním
signálem změn. Varovným signálem může být
například i zhoršená schopnost se učit, přijímat
a používat nové poznatky. Lidé se klidně i po
80. roce věku naučí s počítačem, zdravý mozek
je toho naprosto schopen. Pokud člověk sám
na sobě pozoruje, že hůře chápe složitější, ale
dříve běžně čtené texty, je to důvod poradit se
s odborníkem. Nebo například rodina zjistí, že
senior ani po trpělivém vysvětlování není schopen naučit se používat nějaký jednoduchý nový
přístroj pro usnadnění práce v domácnosti. I to
může být projevem nástupu určitých typů demence.
O jaké změny se jedná, to pak musí hodnotit
odborník. Demence, resp. kognitivní porucha,
která je často paušalizována označením „Alzheimer“ může mít více příčin, nemusí jít jen o degeneraci mozkových buněk.
XX Teď jsme se tematicky držely v počátcích nemoci, ale to, co lidi děsí a stává se
často časem nezvladatelným vlastními silami v domácím prostředí, je péče o nemocného. Co byste poradila?

Součástí dobré odborné lékařské péče je i metodická pomoc blízkým. Je potřeba se naučit
chápat co a jak omezuje schopnosti nemocného, jak mu lze pomoci, jak lze prodloužit a co
nejdéle udržet aktivitu, soběstačnost a kvalitu života. Nebudeme si ale nalhávat, že tady má stát
vyřešeno a problematiku pokrytu. Tato oblast
péče stále pokulhává, lidé narážejí na překážky
systému, míst v odborných zařízeních s kombinovanou odbornou lékařskou, ošetřovatelskou
a sociální péčí, vhodných pro nemocné s demencí stále není dost. I proto se rozvíjí síť soukromých Alzheimercenter. Suplují, co nedokáže
zajistit svým občanům stát.
XX A v čem je podle vás ten hlavní rozdíl?
Víte, budu hovořit jen za skupinu Alzheimercentrum, nebylo by fér hodnotit, nebo dokonce hanět práci kohokoli v oboru. Skupina Alzheimercentrum provozuje nyní v České a Slovenské
republice 10 pobytových zařízení s registrovanými službami, která pečují o seniory v různých
stádiích demence. Můžeme se opřít o více než
20leté zkušenosti. Sestavili jsme koncept péče,
který myslí na veškeré potřeby těla i duše nemocného člověka a také na potřeby jeho blízkých, kteří se musejí s onemocněním svého
milovaného vyrovnávat, učit se s ním žít a komu-

Americký kytarista v Dobřichovicích
Kdy: 7. srpna
Kde: zámek Dobřichovice
Americký kytarista, zpěvák a skladatel John
Vaugnan patří do velké komunity v Evropě
usazených amerických muzikantů. Narodil se
v roce 1951 a v době dospívání začal pod vlivem Beatles, Dylana a Donovana hrát na kytaru,
zpívat a postupně skládat se stále větším ohlasem i své vlastní skladby.
V mládí hodně cestoval po celém světě, konec 60. let a dobu hippies prožil v Londýně.
Do Německa se dostal v roce 1972, když zde
získal roli v berlínském nastudování slavného
rockového muzikálu Jesus Christ Superstar,
kde ztvárnil roli Šimona Zélota. V průběhu 70.
a 80. let koncertuje po klubech a festivalech
nejen v Německu, ale i v dalších zemích Evropy.
Vystupoval nejčastěji sám jako folkový zpěvák

s kytarou, ale občas také v různých sestavách
s dalšími hudebníky či jako člen skupiny Tattoo.
S celosvětovým návratem zájmu o muzikál Vlasy
(po uvedení slavného Formanova filmu) získává
jednu z hlavních rolí v novém berlínském nastudování - ztvárnil zde roli Clauda.
Hudební spolupráce s Joe Kučerou
John Vauhan patří mezi hlavní představitele
volného sdružení v Berlíně působících amerických hudebníků, které je známé jako Hagelberger´s Street Community. V roce 1976 vydal
svoje první album "Somewhere In Europe". Již
při nahrávání tohoto alba se potkal se saxofonistou Joe Kučerou. Od té doby se datuje jejich hudební spolupráce, potkávají se střídavě
v mnoha dalších hudebních projektech. Vedle
působení v Německu se Vaughan občas vra-

nikovat podle jeho možností. To znamená, že
s klienty denně pracujeme na mnoha úrovních.
Připravujeme jim individuální program na míru jejich diagnóze a potřebám, nabízíme celou škálu
speciálních terapií jako arteterapie, stimulace
smyslů světlem Snoezelen, bazální stimulace,
reminiscenční terapii vyvoláváním příjemných
vzpomínek, canisterapii, pomáháme jim srovnat
biorytmy fototerapeutickým světlem a podobně.
Naši pečovatelé se s klienty účastní i takových
akcí, jako je třeba slavný pochod Praha – Prčice, zapojují je do nejrůznějších celorepublikových soutěží a sportovních aktivit, připravují jim
program, který jim plní život radostnými zážitky.
Patří k tomu třeba i pravidelné setkávání s dětmi,
kontakt s našimi nejmenšími v dětských skupinách. V Alzheimercentrech tak nejen nabízíme
zaměstnancům možnost mít blízko sebe své
předškolní děti během pracovní doby, ale zároveň tím udržujeme zcela přirozený kontakt starší
a nejmladší generace. Děti dodávají radost seniorům a senioři dětem trpělivost, zájem, pozornost a bezmezný obdiv, což děti v předškolním
věku potřebují. Aktivita je nejlepší prevencí rozvoje nemoci. Udržovat vysokou kvalitu života tak
dlouho, jak jen to jde. I s Alzheimerem se dá žít
aktivně a důstojně.
Adéla Červenková

Alzheimercentrum v Černošicích
Na rohu ulic Ostružinová a Červánková se
již několik měsíců pracuje na budování nového objektu, ve kterém se v příštím roce
otevře Alzheimercentrum. Jde o nestátní
neziskovou organizaci, zapsaný ústav, jehož právní úprava připomíná obecně prospěšnou společnost (o. p. s.), a to zejména
tím, že může být založen jen za účelem provozování společensky nebo hospodářsky
užitečné činnosti. Kromě možnosti ubytování desítek klientů přinese tato organizace
i mnoho pracovních příležitostí pro místní
obyvatele. Skupina Alzheimercentrum se
specializuje na péči o klienty s Alzheimerovou chorobou a s ostatními typy demencí.
Své služby poskytují již od roku 1996.

cel do Anglie, vystupoval na stejných pódiích
s Ericem Burdonem, Johnem Sebastianem,
Spencer Davis Group či bývalými členy The
Yardbirds.
V roce 2000 zaznamenal velký úspěch a návrat na německou scénu a začal opět nahrávat
další alba. Vedle několika různých samplerů
a hudebních kompilací, na kterých je zastoupen, připomeňme jeho samostatná alba z nedávných dob, jako "Postcards From The Road"
(2002), "Rhapsody from Sixth Avenue" (2008)
nebo "West Berlin 72" (2012). Na letošní podzim chystá Vaughan obsáhlejší německé klubové tour pod názvem "Me & Whiskey Tour 2018",
právě ve dvojici se zmiňovaným saxofonistou
Joe Kučerou, které bude mít další pokračování
v dubnu příštího roku. V návaznosti na sérii těchto koncertů v Německu vystoupí John Vaughan
společně s Joe Kučerou i v dobřichovickém
zámku.
Andrea Kudrnová /Jaroslav Foršt
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Mariánská pouť
bude 11. a 12. srpna
na návsi u kostela
pokračování ze str. 1

Pouť bývá veselá a barevná, proto ji mají rády
hlavně děti. Pro ně se budou hrát tři pohádky,
tentokrát přijede divadlo Cirkus žebřík a špička
mezi divadly, fenomenální Víťa Marčík. Přímo
vedle kostela se bude točit kolotoč i cukrová
vata. Další atrakce budou na děti čekat v Parku
Berounka, kam lze dojít od kostela zkratkou (úzkou uličkou) kolem Penny Marketu. Stalo se již
tradicí, že o pouti máme jedinečnou možnost nahlédnout do černošické historie. Tradiční výstava o historii Černošic bude otevřena po oba dny
Mariánské pouti v komunitním centrum MaNa
(Komenského ul. č.p. 2018 - naproti kostelu).
Letos nám naši letopisci představí spolkový život
v Černošicích. Podrobný program pouti najdete
na webu města a na plakátech.

Naše spolky - výstava v MaNě / ČeSpoLet

28. 9. Strom republiky - vysazení pod Masarykovou školou / ČeSpoLet

Pavel Blaženín
FOTO: Petr Kubín (2017)

Pohádková pouť nejen pro děti

FOTO: archiv divadla V. Marčíka

Pohádková sobota na pouti bude patřit divadlu
Cirkus Žebřík a v neděli se můžete těšit na Víťu
Marčíka a jeho divadlo.

dravé klíště či smutná můra a mnoho dalšího
neobvyklého hmyzu. Představení plné hmyzího
humoru.

Sobota 11. 8.

Neděle 12. 8.

10:30 - Loutky, které nikde nechtěli
Pohádka je hraná tradičním loutkovým rodinným
divadlem z roku 1942 a jako hudební doprovod
je použito banjo a kytara. Několik starých vyřazených loutek se přidá k potulnému komediantovi,
který se toulá světem sám, aby založili svůj vlastní cirkus a zahráli tak své poslední představení
a rozveselili smutnou princeznu. Marionety vodí
a zpívají: Kateřina Molčíková a Miloš Samek.

10:30 - Šípková Růženka a Víťa Marčík
Prostřednictvím šesti loutek, dvou fléten, kytary a živé komunikace s divákem předává lidový
vypravěč poselství o síle odpuštění. Inscenace
zprvu určená těm nejmenším byla v průběhu let
obohacována o komunikativní prvky vtahující do
děje všechny přítomné, tedy i učitele a rodiče,
kteří se pod vlivem vypravěčovy bezprostřednosti
stávají hercovým spoluhráčem, partnerem v dialogu, z něhož se představení odvíjí. Hraje divadlo
Víti Marčíka. Srdečně zve město Černošice.
Všechny pohádky trvají cca 40 minut a odehrají se před pódiem na návsi u kostela.

14:50 - Hmyzí Cirkus
Potulný komediant, vysloužilý entomolog předvádí po světě své hmyzí kamarády. Pan Nosál,
žárlivá kobylka akrobatka, dráťáci a strašilky,
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-- Šípkovou Růženku zahraje divadlo
Víti Marčíka. --
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Zdravé vaření
na Mariánské pouti
V neděli 12. srpna od 11 do 13:30 v rámci Mariánské pouti si pro vás Poťouchlá sváča a Klub
Beránek připraví hravé vaření.
Děti si spolu s rodiči zahrají zábavné hry a nakonec připraví ovocné špízy.
Přijďte ochutnat zdravou svačinku a inspirovat
se!
Od září pak chystáme kurzy vaření pro děti.
Info: 775 910 380.
Těšíme se na vás!
Kateřina Beranová a Eva Vojtěchová

Omezení

pro řidiče a obyvatele
Komenského ulice
v době Mariánské pouti

ČERNOŠICKÁ MARIÁNSKÁ POUŤ
program

sobota 11. 8. 2018

10.30
Ranní chvály
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
10.30
Loutky, které nikde nechtěli
Pohádka Cirkus Žebřík
11.15
Písničky pro děti
P. Hokr a V. Savincová
13.00
Koncert v kostele
Černošická hudební společnost
14.00
Wytratejs
Country kapela
15.50
Hmyzí cirkus
Pohádka Cirkus Žebřík
16.30
Acoustic Noise band
Hudební skupina
17.45
Brunner/Šindler
Hudební skupina
19.00
Justin Lavasch
Hudební skupina GB
20.30
Strahov
Pouťová zábava
22.15
Pa-li-Tchi
Ohňová show
22.30
Strahov
Pouťová zábava
Loutkový atelier a dada střelnice od 12 do 18 hodin.

neděle 12. 8. 2018

Komenského ulice bude z důvodu konání
Mariánské pouti ve dnech 11. a 12. srpna
uzavřena, a to od ulice Pod Horkou až po
ulici Jižní. Prosíme všechny majitele zde
parkujících vozidel, aby si svá vozidla přeparkovali. Komenského ulice musí být naprosto
bez aut. Obyvatelé bydlící u školy a v nových
bytových domech mohou tuto uzavírku objet
přes Horku. Dále se obyvatelům této lokality
omlouváme za zvýšenou hladinu hluku do sobotní půlnoci. Děkujeme za pochopení.
Za odbor kultury Pavel Blaženín

10.30
Poutní mše svatá
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
10.30
Šípková Růženka
Pohádka Teátr Víti Marčíka
12.00
Petra Börnerová trio
Hudební skupina
14.00
Mifun
Pěvecký sbor
14.30
Pramínek
Folklorní soubor
15.00
Bužma
Hudební skupina
16.15
Jazz Elements
Hudební skupina
18.30
Koncert v kostele
Černošická komorní filharmonie
Zdravé vaření s hrami pro děti od 11 do 13.30 hodin.
V komunitním centru MaNa naproti kostelu se koná po oba dny výstava „Naše spolky“.
Koncerty v kostele se konají pod záštitou Římskokatolické farnosti Třebotov.

Koncerty klasické hudby na Mariánské pouti
FOTO: archiv ČKF

-- Závěrečný koncert pouti zahraje Černošická komorní filharmonie. --

Kdy: 12. 8.
Kde: C
 lub Kino (15.00), kostel (18.30)
Milovníci Leoše Janáčka si přijdou na své 12. srpna v 15 hodin v Club
Kině, kde bude provedeno jeho klavírní Concertino, Capriccio pro komorní orchestr, sbory Říkadla, Vlčí stopa a Kašpar Rucký v podání sólistů
a sboru ČKF, DPS Mifun a MKSO Frankfurt-Praha, klavírní sóla zahraje
a řídit bude Jan Polívka.
Závěrečný koncert pouti 12. 8. v 18:30 v kostele Nanebevzetí Panny

Marie bude patřit B. M. Černohorskému, J. D. Zelenkovi, W. A. Mozartovi,
G. Verdimu a F. Poulancovi, vše zahraje Černošická komorní filharmonie
a zazpívá sbor Pražští Pěvci se sólisty pod vedením Stanislava Mistra.
Koncerty podpořilo město Černošice, farnost Třebotov, Středočeský
kraj, Česko-německý fond budoucnosti, město a Hochschule für Musik
und Darstellende Kunst Frankfurt am Main.
Václav Polívka
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Hudební skupiny na Mariánské pouti
FOTO: archiv Jazz Elements

-- S Jazz Elements bude zpívat fenomenální
Barunka Šedivá. --

mimo jiné hrál v Kontrabandu Milana Svobody,
Jaroslav se stává významným spoluhráčem Jiřího Stivína. Martin zakládá v roce 1995 tradici
nejrozsáhlejšího mezinárodního jazzového festivalu u nás Jazz Goes To Town v Hradci Králové.
Pro hru dua Šindler & Brunner je charakteristická improvizace a maximální komunikace hudebníků. Repertoár tvoří skladby Johna Coltranea,
Milese Davise, Keitha Jarretta, Chicka Corey,
Charlie Parkera, Ronalda Kirka, Billy Cobhama
a dalších. Pestré složení koncertu stylově zaměřeného od latiny, přes swing až k rocku. Pro hru
dua Šindler & Brunner je charakteristická improvizace a maximální komunikace.

Pavel Hokr a Veronika Savincová
Hrají a zpívají písničky pro děti od autorů Uhlíře
a Svěráka a dále písně z muzikálů a pohádek.

Justin Lavash
Britský kytarista ojedinělého stylu a s hlasem,
jenž odráží funky i drsnou tvář osudu je kritiky
označován za performera světové úrovně. Justin
Lavash sochá své písně do protékajícího času
a drží tak posluchače v napětí i bázni. V současnosti žije v Praze; působí mimo jiné s Monikou
Načevou, Vladimírem Mertou, a spolupracoval na nahrávkách Sunflower Caravan a Lenky
Dusilové, s níž složil a nazpíval píseň Brother
a Mayday.

Wytratějs
Wytratějs hrají moderní country i písně Marka
Knoflera nebo Eagles. Umělecký vedoucí steel
kytarista Petr Klouda (Country Beat, Fešáci, Pavel Bobek, Petr Spálený aj.) a host Andy Seidl
(skupina Petra Nováka, Country Beat, Katapult,
nyní frontmen skupiny Ohaři).

Pouťová zábava a kapela Strahov
Kapela Strahov hraje melodický rock, taneční
rockovou muziku od 60. let až do současnosti. Černošickému publiku je velmi dobře známa
a vrací se na místo činu po několika letech. Můžeme se těšit na ty největší světové hity a pořádnou porci tance a zábavy.

Acoustic noise band
ANB je projekt Pavla Gregora a Vladimíra Dvořáka, jinak zpívajících rockových kytaristů, kteří se
zde představují jako akustičtí interpreti vlastních
a především světových hitů té nejvyšší kvalitativní a léty ověřené rockové produkce. Přestože je
ozvučení pro jejich vystoupení nutné, je komornější pojetí známých skladeb v tomto aranžmá
dvou akustických kytar a vypjatých dvouhlasů
působivě neobvyklé, aniž by však současně
ztrácelo šťavnatou jiskru a razanci rockových
autorů a hudebníků.

Neděle 12. 8.

Kapely jsou chronologicky seřazeny tak, jak
budou vystupovat na pódiu vedle kostela. Podrobný program s časy jednotlivých vystoupení
najdete na webu města a na plakátech.

Sobota 11. 8.

Šindler & Brunner
Martin Brunner a Jaroslav Šindler se dobře zavedli na tuzemské hudební scéně, nejen jako
muzikanti, ale také jako pedagogové. Martin
FOTO: archiv kapely Strahov

FOTO: archiv interpreta

Petra Börnerová trio
Petra Börnerová trio je projekt české zpěvačky
Petry Börnerové, slovenského hudebníka Tomáše Bobrovniczkého a jejich 8letého syna Tomáše, který hraje na bicí nástroje. Repertoár tria
je postavený na převzatých i vlastních folk-bluesových písničkách. Petra Börnerová a Tomáš
Bobrovniczký získali ocenění v anketě portálu
bluesmusic.cz v kategorii “Osobnost české bluesové scény v roce 2016”. A to samé ocenění
získali i v roce 2017.
Bužma
Lubomír Bužma Khýr, hráč na akustickou kytaru,
dobro kytaru, banjo a foukací harmoniku se vě-

-- Lubomír Bužma Khýr --

nuje akustické bluesové muzice s českými texty. Repertoár tvoří z velké části vlastní písničky
a také tradicionály a gospely s originálními úpravami textů do češtiny. Tento bluesman s banjem
na klíně, foukací harmonikou ve stojánku v ústech, s pravou nohou na ozvučené dřevěné krabici a s tamburínou na levé noze nejen vypadá,
ale i skutečně zní originálně, zejména když při
tom zpívá jednu ze svých písniček ve slezském
nářečí.
Nedělní hudební bombónek Jazz Elements
s vibrafonem
Jazz Elements je kapela šesti mladých muzikantů, kteří přinášejí novou krev do světa jazzu.
Osobitý styl a pojetí jazzových písní je jedinečné a nabíjející. Do Černošic tentokrát přijíždějí
s virtuózním vibrafonistou Kryštofem Krásou,
který v současné době studuje jazzový vibrafon
v Holandsku, Zdeňkem Tománkem, který od
září začne studovat saxofon na New England
Conservatory a Kryštofem Pobořilem, jenž je
absolventem HAMU, obor jazzové piano. Zpívá
fenomemální Barunka Šedivá, na basu hraje
Honza Neruda a na bicí Tonda Jína. Tato kapela
v okleštěné verzi vystoupila již na černošickém
jazzovém festivalu a hraje melodický, dobře poslouchatelný jazz.
Pavel Blaženín

-- Kapela Strahov hraje melodický rock. --

FOTO: archiv dua

-- Duo Šindler & Brunner --
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Letní Kino Černošice 2018: Anthropoid, Milada, Fimfárum a Hej Rup!
Kdy: 30. srpna – 1. září, vždy od 21.00
Kde: Park Berounka
Letní kino vyroste koncem prázdnin v Černošicích již pošesté. Tradiční akce, která láká stovky
lidí z celého regionu, pochází z dílny místního
spolku Na Nohou, který si klade za cíl oživení
oblasti a podporu společenského a kulturního
života.
Letošní program na plátně ve čtvrtek 30.
srpna odstartuje jako vždy pohádka, tentokrát
Fimfárum Jana Wericha. Na pátek je připraven
životopisný dramatický snímek Milada inspirovaný osudem a životem Milady Horákové. O akční
sobotu se letos postará Anthropoid zachycující
atentát na Reinharda Heydricha. Neděle pak
bude tradičně patřit humoru, letos se návštěvníci budou moci rozloučit s Letním kinem kultovní
prvorepublikovou komedií Hej Rup! opět s Janem Werichem a samozřejmě Jiřím Voskovcem.
Každý z večerů odstartuje krátký studentský
a historický předfilm.
Při výběru filmů pro letošní ročník se organizátoři rozhodli zohlednit 100. výročí založení
Československa. „Samozřejmě, že výročí vnímáme i jako mladá generace. Ukazuje se, že
nyní je více než kdykoliv jindy potřeba učit se
z naší historie, přemýšlet, a především se více
setkávat a hovořit společně o naší budoucnosti,“ říká předseda spolku Jan Jelínek a dodává,
že všechny vybrané filmy nejen stojí za to vidět, ale navíc přináší velice silné příběhy, které
různým způsobem mnohé vypovídají o české
společnosti.
Projekce začínají vždy ve 21:00 v Parku Berounka v Černošicích (naproti Penny Marketu).
K dispozici bude dostatek míst k sezení, přesto
je možné si přinést pro větší pohodlí i vlastní sezení (deky, lehátka, apod.). Na místě bude pro
návštěvníky v provozu také stánek s občerstvením. Vstup je již tradičně zdarma.
Za pořadatele Na Nohou
Jan Jelínek

2x FOTO: archiv Na Nohou

-- Míst k sezení bude dostatek. --

-- Účast na loňském ročníku byla hojná. Jaký bude ten letošní, již šestý v pořadí? --

PROGRAM
ČT 30/8	Fimfárum Jana Wericha (CZ), 2002, Vlasta Pospíšilová, Aurel Klimt, 100 min
PÁ 31/8	Milada (CZ), 2017, David Mrnka, 130 min, CZ titulky
SO 1/9	Anthropoid (UK/CZ/FR), 2016, Sean Ellis, 120 min
NE 2/9	Hej-rup! (CZ-SK), 1934, Martin Frič, 103 min

Lesní Slavnosti Divadla 2018
Kdy: 26. – 30. 8.
Kde: Lesní divadlo Řevnice
První večer letošních Lesních Slavností Divadla bude patřit baletnímu večeru s názvem Dekkadancers na jihu. První choreografie Přesně včas
dvojice Vinklát – Pechar na hudbu současného německého skladatele
Maxe Richtera (Untitled figures) a klasika Franze Schuberta (smyčcový
kvartet Smrt a dívka) propojí klasickou a elektronickou hudbu, aby „přes-- Večery 28. a 29. 8. budou patřit hře Dabing street. -FOTO: archiv MMC Praha

ně včas“ pohybem zprostředkovala cítění času, které další hudební velikán J. S. Bach vyjádřil vtipně slovy „Neb je dána všemu míra: / co začne,
to skončí zas; / jeden živ – a druhý zmírá. / Časem zajde vše, i čas.“
Proslulá Debussyho skladba podle slavné básně S. Mallarmého Faunovo odpoledne pak postihuje v choreografii Marka Svobodníka s přidanou hudbou Radiohead stav změněného vědomí – snění, v němž se
obrazy uchovávané v paměti a naše fantazie v onu chvíli mísí s událostmi
prožívané vnější reality. Zkrátka všichni lidé, i faunové, mají své sny, ale
jen někteří se souží pro iluzi.
Třetí choreografie Viktora Konvalinky Elixír je vtipná „vizuální audiokniha psaná krví“ na libreto Štěpána Benyovszkého. Tentokrát se ocitnete
v ospalém baru na francouzském venkově, který nečekaně ožije, když
hosté zjistí, že někde blízko lze najít klíč k elixíru věčného života. Zdejší
hosté mají vlastní plány, někteří temnou minulost a i zdánlivě neškodné
jeptišky mohou být vášnivě nebezpečné. A třeba i místní botanik toho
může umět víc, než jen zalévat svoje kytičky. Příběh plný akce, humoru
a tance na pestrou hudební koláž bude doprovázen mluveným slovem
Jiřího Lábuse. Kdo nakonec elixír získá? A proč vůbec takový zázrak
někdo ukryl, místo aby ho vypil?
Večery 28. a 29. 8. budou patřit hře Dabing street. Ten poslední 30.
8. se pak bude hrát komedie na motivy klasického špionážního filmu
Alfreda Hitchcocka z roku 1935 s názvem 39 stupňů.
Zdroj: Lesní Slavnosti Divadla www.lesnislavnosti.cz
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Přehled akcí v Černošicích
srpen
5. 8.

Ranní jógové probuzení u Berounky

8.00-9.00, Sportpark Berounka

9. 8.

Smyčcové kvarteto Pavla Bořkovce

19.00, Městský sál na Vráži

9. – 12. 8.

Naše spolky – výstava (vernisáž 18.00, pá 15.00-18.00, so-ne 10.0018.00)

Komunitní centrum MaNa,
Komenského ul.

11. 8.

Farmářské trhy na Vráži

8.00-12.00, Centrum Vráž

11. 8.

Farmářské trhy v Mokropsech

8.00-12.00, Nádražní 505,
Mokropsy

11. a 12. 8.

Mariánská pouť

Náves u kostela

12. 8.

Ranní jógové probuzení u Berounky

8.00-9.00, Sportpark Berounka

12. 8.

Leoš Janáček - klavírní Concertino, Capriccio pro komorní orchestr
v podání sboru Mifun a dalších

15.00, Club Kino

12. 8.

Černošická komorní filharmonie a Pražští Pěvci: B. M. Černohorský,
J. D. Zelenka, W. A. Mozart, G. Verdi a F. Poulanc

18.30, kostel Nanebevzetí Panny
Marie

do 15. 8.

Emanuel Otavský – výstava „Přírodou a krajinou České republiky“

vždy st, so a ne 14.00-18.00,
Mokropeská kaplička

18. 8.

Vernisáž výstavy obrazů „Maluji, malujeme, malují“, Ateliér Hany Bláhové

16.00, Mokropeská kaplička

19. 8. – 8. 9.

Ateliér Hany Bláhové: výstava obrazů „Maluji, malujeme, malují“

denně 10-12 a 13-17 hodin,
Mokropeská kaplička

25. 8.

Farmářské trhy na Vráži

8.00-12.00, Centrum Vráž

25. 8.

Farmářské trhy v Mokropsech

8.00-12.00, Nádražní 505,
Mokropsy

30. 8.

Letní kino: Fimfárum Jana Wericha (CZ), 2002, Vlasta Pospíšilová, Aurel
Klimt, 100 min

21.00, Sportpark Berounka

31. 8.

Letní kino: Milada (CZ), 2017, David Mrnka, 130 min, CZ titulky

21.00, Sportpark Berounka

31. 8.

Čertexband

Club Kino

1. 9.

Hudební sobota na grilu – Acoustic Noise Band

19.00, Club Kino

1. 9.

Letní kino: Anthropoid (UK/CZ/FR), 2016, Sean Ellis, 120 min

21.00, Sportpark Berounka

2. 9.

Letní kino: Hej-rup! (CZ-SK), 1934, Martin Frič, 103 min

21.00, Sportpark Berounka

7. 9.

Bukifest

Club Kino

září

v okolí
srpen
7. 8.

Koncert amerického kytaristy a zpěváka John Vaughana, kterého
doprovodí saxofonisa a flétnista Joe Kučera

19.30, zámek Dobřichovice (vinárna)

11. 8.

Dixieland festival

14.00, u lávky v Dobřichovicích

25. 8.

Šermířská Alotria

12.00-22.00, zámek Dobřichovice

26. 8.

Lesní Slavnosti Divadla - DEKKADANCERS NA JIHU - baletní večer

20.00, Lesní divadlo Řevnice

28. 8.

Lesní Slavnosti Divadla - Petr Zelenka / DABING STREET

20.00, Lesní divadlo Řevnice

29. 8.

Lesní Slavnosti Divadla - Petr Zelenka / DABING STREET

20.00, Lesní divadlo Řevnice

30. 8.

Lesní Slavnosti Divadla - Buchan, Hitchcock / 39 STUPŇŮ

20.00, Lesní divadlo Řevnice

Vinařské slavnosti s pestrým hudebním programem

Dobřichovice

září
1. 9.

Facebook / Kultura v Černošicích
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Šermířská Alotria
Kdy: v sobotu 25. srpna
Kde: Dobřichovice, u zámku pod lípou
Agentura Alotrium ve spolupráci s městem
Dobřichovice, za přispění Středočeského

kraje, si vás dovoluje pozvat již na 15. ročník
jednoho z největších festivalů historického
šermu, tance a divadla v České republice. Poslední prázdninovou sobotu vystoupí na zámku v Dobřichovicích okolo 15 souborů z celé
republiky. Nebude chybět ani dobové tržiště,
občerstvení, řemesla, jízdy na koni, malování

Pozdravme se s úsměvem!
Občanská akademie Černošice připravuje slavnostní zahájení podzimního
semestru 2018/2019.
Připravit se na to můžeme již dnes. Jak?
Úsměvem. Pro začátek stačí, když se na chodníku, v krámě nebo na
nádraží jako sousedé pozdravíme, a přitom se na sebe hezky usmějeme.
A den bude hned lepší.
Tu a tam najdete po Černošicích letáky, které vám akci připomenou.
A co z toho máte?
Úsměvem podpoříte rozjezd společné akce, která vnese do naší komunity novou energii a nové impulzy. Umožní nám poznat, kolik skvělých
sousedů v Černošicích máme, o kterých jsme možná ani nevěděli.
A to není vše.
Víte, že se při každém úsměvu do vašeho těla vyplaví endorfin, hormon
štestí? Tím se také sníží stresové hormony, zlepší krevní oběh, zvýší imunita a předejde se celé řadě dalších chorob. Takže uděláte také něco pro
své zdraví.
Úsměv dodá mozku čerstvý kyslík a zlepší paměť i vaši náladu. Takže
uděláte něco pro svoji pohodu.
Z toho, že naše město a naše komunita bude vzkvétat, budeme profitovat my všichni. Zúčastníme se zajímavých akcí, potkáme zajímavé lidi,

na obličej a další lákadla pro malé i velké. Celý
program pak po 21. hodině zakončí velkolepá
ohnivá show.
Andrea Kudrnová

osobně se rozvíjet a třeba i vylepšovat svoji kariéru. Takže, do třetice, uděláme něco pro svůj pestřejší život.
Proto se vyplatí účastnit se akce Pozdravme se s úsměvem a sledovat
v Informačních listech a na vývěskách přípravy na zahájení podzimního
semestru.
Start Akademie je již v říjnu 2018
Již dnes si v kalendáři rezervujte datum 11. 10. 2018 pro slavnostní
zahájení Akademie v Club Kině. Je na co se těšit. Detailní program najdete
včas v programu Club Kina i Informačním listu.
Za Občanskou akademii Václav Vojtěch
info@AkademieCernosice.cz, www.AkademieCernosice.cz

Kalendář příprav startu Občanské akademie
18. 7. 2018 První kontrolní den Akademie v 18 hodin v Club Kině
31. 7. 2018 	Spuštění facebookové skupiny Občanská akademie
Černošice
1. 8. 2018
Spuštění webových stránek www.AkademieCernosice.cz
1. 9. 2018 	Zveřejnění programu podzimního semestru 2018/2019
Akademie
8. 10. 2018 Zahájení zápisu do podzimního semestru
11. 10. 2018	Slavnostní zahájení v Club Kině za přítomnosti zajímavých
osobností, návštěv z partnerských měst a řady překvapení
15. 10. 2018 Zahájení kurzů podzimního semestru
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Emanuel Otavský - výstava „Přírodou a krajinou České republiky“
Kdy: do 15. srpna
Kde: Mokropeská kaplička
Touto výstavou jde o ukázku toho, jak je krajina kolem nás a vůbec celá příroda v součas-

né době krásná, zajímavá, obdivuhodná...
Kromě všeobecně slavného letošního výročí,
tato výstava též znamená osobní „kulaté“ výročí i pro autora výstavy, a sice tím, že letošní

FOTO: Emanuel Otavský

výstava je v Mokropeské kapličce v pořadí již
pátou jeho výstavou na tomto místě (po rokách
2011, 2014, 2015, 2017). Již existuje řada
stálých návštěvníků, kteří si zvykli tyto výstavy
navštěvovat, a sám autor věří, že ani tentokrát
nebudou tito pravidelní (taktéž ne ani ti noví)
návštěvníci obsahem výstavy zklamáni. Na
fotografiích návštěvníci sice tentokrát neuvidí
již náročně dostupné vrcholy, jako byly třeba
hory Jeseníků či Hostýnských vrchů z minulých výstav, ale zato uvidí více spíše rovinatější
oblasti, jako jsou v Polabí, na Křivoklátsku,
v Železných horách, Pošumaví apod., často
údolí potoků a říček, většinou místa nějak přírodně a krajinově zajímavá a zároveň i snadněji přístupná.
Výstava v Mokropeské kapličce probíhá již
od 25. července a potrvá až do 15. srpna je
otevřena o středách, sobotách a nedělích od
14 do 18 hodin.
Na výstavu srdečně zve autor výstavy
Emanuel Otavský

Nové knihy v městské knihovně v Černošicích
Beletrie:
BULBECK, Soňa: Deník saúdské manželky
– čtivý a velmi vtipný příběh dívky vdané do Saúdské Arábie;
CONNELLY, Michael: Dva druhy pravdy –
detektivní román amerického spisovatele, nový
případ Harryho Bosche;
DAMIJO, Alena: Mé anglické sezóny, aneb,
Fucktografická ročenka – volné pokračování
fejetonového hitu Anglického listí, ale tentokrát
z doby současné-učitelské, která sleduje běh
školního roku;
DVOŘÁKOVÁ, Petra: Dědina – tragikomický
příběh z vesnice, kde i úplně obyčejní lidé žijí
zajímavé, často i dramatické životy;
GROEN, Henrik: Nový tajný deník Henrika
Groena, 85 let: dokud se žije – nizozemský
humoristický román;
HANIBAL, Jiří: Hon na motýly – poslední kniha
našeho úspěšného spisovatele historických románů se tentokrát odehrává v současné Praze;
HARAN, Maeve: Italské radosti – anglický
román pro ženy;
JACKSON, Lisa: To mi zaplatíš – další
napínavý detektivní román z pera americké
spisovatelky;
JAKOBS, Anne: Panský dům a jeho dcery –
druhý díl rodinné ságy, děj se odehrává v době
1. světové války;
MARTIN-LUGAND, Agens: Štestí mi uniká
mezi prsty – francouzská literatura, romantický
příběh novodobé Popelky, která nečekala, až ji
víla zachrání;
MATVEJEVA, Anna: Ďatlovův průsmyk,
aneb Záhada devíti – skutečný příběh
o záhadné smrti devíti mladých studentů ze
Sverdlovsku;
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MOUČKOVÁ, Miroslava: Pes na gauči – humorné psí vyprávění;
MOUČKOVÁ, Miroslava: Trůn pro lásku – tři
historické příběhy ze starověkého Egypta, Indie
a přemyslovského státu 11. století;
MOYES, Jojo: Zakázané ovoce – nový čtivý
romantický příběh anglické spisovatelky;
MUSILOVÁ, Anna: Černooká – temný příběh
o pozvolném propadu do deprese vyvolané dávným traumatem;
SANFORD, John: Mise Saturn – sci-fi román o prvním kontaktu lidstva s mimozemskou
civilizací;
VANĚČEK, Jan: Život s úsměvem – humorné
povídky a kreslený humor
Naučná literatura:
DOUSEK, Vladimír: Černošice 1918 – 2018:
pamětní soubor fotografií ke 100. výročí založení Československé republiky: Dolní Černošice, Horní Černošice, Dolní Mokropsy,
samota Vráž – krásná jubilejní fotografická
publikace;
FRAJTOVÁ, Marie: Na hranici života a smrti
– 25 rozhovorů s předními českými lékaři;
GAWLICZKOVá, Dominika: Dominika na
cestě Jižní Amerikou – cestopisné vyprávění,
metr a půl vysoká Dominika s ještě menší motorkou se vydává sama napříč Jižní Amerikou.
Setkává se s padouchy, sněhem i s rozzuřenými
psy, zažívá poruchu motorky i pobyt v nemocnici, ale nakonec to po desíti měsících všechno
dobře dopadne;
MOUČKOVÁ, Miroslava: Po naučných stezkách – průvodce po naučných stezkách krajů
České republiky;
MOUČKOVÁ, Miroslava: Za časů přemyslov-

ských králů – odpovědi na mnohé otázky z období, kdy vládlo posledních 5 přemyslovských
králů, hledá autorka na základě kronik, listin,
legend a archeologických výzkumů.
Pro děti a mládež:
FALCONER, Ian: Olivie - kouzelná knížka o prasátku Olivii, která potěší jak děti tak
dospělé;
FLANAGAN, John: Hraničářův učeň: první
roky. Turnaj na Gorlanu – fantasy literatura,
dlouho předtím, než se z nich stanou hrdinové,
jsou Crowley mladým hraničářem a Halt uprchlíkem ze země za mořem, pro starší děti;
MORNŠTAJNOVÁ, Alena: Strašidýlko Stráša – pohádkový příběh, pro děti od 6 let;
NĚMEČEK, Jaroslav: 4 vesmírné příběhy
Čtyřlístku – komiks;
SCHLÜTER, Andrea: Vlkodlak a já – strašidelný příběh pro děti od 8 let.

Otevírací doba v knihovně:
Pondělí: 9.00–11.30
12.30–18.00
Středa:
9.00–11.30
13.00–19.00
Čtvrtek: 		
12.30–16.00
Pátek:
9.00–11.30
naše telefonní číslo: 221 982 562,
knihovna@mestocernosice.cz,
on–line katalog knihovny
www.mestocernosice.cz nebo na
www.naseknihovna.cz/cernosice

Otevírací doba o prázdninách:
Otevírací doba o prázdninách zůstává stejná
jako během roku. Přeji všem čtenářům pohodové a příjemné léto!
Irena Šilhánková, knihovnice

z města a okolí

BUKIFEST 2018
– už stačí jen přijít
Kdy: pátek 7. 9. v 19.00
Kde: Club Kino
V pátek 7. 9. na Vás čeká od 19 hodin v černošickém Club Kině
již 9. ročník BUKIFESTu – večer namíchaný z dobré country a rock‘n‘rollu. Můžete se těšit na Jitku Vrbovou, Pepu Pilaře & Classic
Rock‘n‘Roll Band, Nové struny a Slapdash, to vše pak spojí svým
moderátorským uměním pan Milan Schmidt. Upozorňujeme, že příjemná překvapení v průběhu večera nejsou vyloučena.
Předprodej vstupenek, a rezervace míst, bude zahájen v pátek
10. srpna v černošickém Club Kině a bude pokračovat vždy v otvíracích hodinách Club Kina: St - Čt: 16.00 - 21.00, Pá - So: 16.00
- 02.00, Ne: 15.00 - 20.00. Cena vstupenek: 180 Kč v předprodeji (v případě vašeho zájmu lze zároveň rezervovat i místo k sezení),
220 Kč v den konání koncertu.
Pavel Blaženín,
Magdaléna Voldřichová,
Michaela Voldřichová
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Smyčcové kvarteto
Pavla Bořkovce
Kdy: čtvrtek 9. srpna od 19 hodin
Kde: městský sál na Vráži
Smyčcové kvarteto Pavla Bořkovce vzniklo na půdě Akademie múzických umění v Praze. Na této škole všichni členové studovali nebo studují.
Smyčcové kvarteto Pavla Bořkovce se zaměřuje především na českou
hudbu 20. a 21. století. Hlavní cíl tohoto tělesa tedy tkví nejen v tom, propagovat neprávem opomíjené autory Bořkovcovy generace, ale i sloužit
hudbě „nové“ a uvádět na koncertní pódia hudbu současných skladatelů. Toto kvarteto má na repertoáru i díla z klasické kvartetní literatury.
Kvarteto je multižánrové a spolupracuje mimo jiné s Michalem Pavlíčkem
a Monikou Načevou. Snaha kvarteta soustavně uvádět soudobou českou
hudbu vyústilo i ve spolupráci s Jiřím Adámkem a Martinem Smolkou na
komorní opeře Bludiště seznamů. Na programu černošického koncertu
zazní klasická díla od L. V. Beethovena, J. Brahmse a V. Hasse. Srdečně
vás zveme na tento koncert ve čtvrtek 9. srpna od 19 hodin do městského
sálu, Mokropeská 2027. Vstup volný.
Pavel Blaženín

inzerce
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Během Třebotovem
Kdy: 8. září
Kde: Třebotov
Zveme běžce všech věkových kategorií na jubilejní 5. ročník běžeckého
závodu Během Třebotovem, na kterém se rozhodně nebudete nudit.
Tento charitativní běh na podporu Centra Paraple se uskuteční 8. září.
Jsou připraveny trasy od 100 m do 10 km. Celé sportovní odpoledne
je zajištěn bohatý doprovodný program jak pro děti, tak pro všechny
příchozí. Od občerstvení až po koncert ELÁN Revival a Discoteku.
Těšíme se na Vás!
Naďa Lukášová
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Krimifest již po osmnácté

Vinařské slavnosti
se swingovou hvězdou
Kdy: 1. září
Kde: Dobřichovice
Letošní 16. ročník dobřichovických vinařských slavností čekají novinky, a to nejen v gatronomii, vínu, ale i v hudební dramaturgii. Na propůjčeném ostrově nedaleko kostela vytvoříme hudební piknik, kde od
12:30 vystoupí celkem tři hudební formace. S sebou jsou vítány piknikové deky, kde si můžete za poslechu hudby odpočinout a vychutnat
si tak krásné prostředí malého ostrova obklopeného Berounkou.
Zahraje zde 5P Luboše Pospíšila, Bluesové trio Jesse Ballard, Jan
Hrubý, Joe Kučera a Ondřej Fencl & Hromosvod. Na nádvoří se představí tradičně Modrý cimbál Romana Veverky, Soul Sisters s nejslavnějšími hity A. Franklin, S. Wondera a dalších interpretů v originálním
podání s prvky jazzu, latin music a soulu.
Hlavní hvězdou odpoledne bude swingový zpěvák Jan Smigmator,
který v minulosti již v Dobřichovicích vystupoval, a to společně s Dashou v rámci Dobřichovických divadelních slavností. Jan Smigmator
nám představí své nové CD, které bylo natočeno k příležitosti 120.
výročí narození G. Gerswina.
Hned po vystoupení proběhne losování o hodnotné ceny a slavnostní vyhlášení vinaře roku. Večerní scéna bude zaslíbena tanečníkům, které se bude snažit roztančit a pobavit kapela Bachtale Apsa
s Máriem Bihárim a dále pak akustická kapela ze Slovácka 12:piet.
Pro děti je na 15. hodinu připraveno divadlo – pohádka o Větrném králi a v 17 hodin přijde na řadu šermířské představení skupiny
Alotrium.
Andrea Kudrnová

Instalatérství Nikolský
veškeré instalatérské práce:
4 rekonstrukce koupelen, staré vodoinstalace,
kanalizace – odpadů
4 nové instalace dle projektu
4 výměny boilerů včetně dodání domácích
vodáren, sacích košů, připojení praček,
myček

Řádková inzerce zdarma
Výhradně pro černošické občany je určena rubrika „Řádková inzerce zdarma“. Maximální délka celého inzerátu včetně kontaktu může
být 170 znaků včetně mezer.

Nesmí jít o „klasickou“ výdělečnou činnost, ani například prodej
nemovitosti.
Inzeráty posílejte e-mailem na adresu: inzerce@mestocernosice.cz,
uveďte rovněž svoje plné jméno, adresu a telefon kvůli administrativě. Do předmětu e-mailu uveďte „Řádková inzerce“.

inzerce

tel.: 251 643 266

Kateřina Kuťáková

Kadeřnictví

dámské
pánské
dětské

Otevřeno denně 9.00-19.00 hod. (na objednání)
Dr. Janského 438 (vedle samoobsluhy)
Černošice - Mokropsy

Tel. 730 899 322

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

Inzerovat je možné pouze nekomerční věci, jako je například prodej
či nákup věcí pro děti, nabídka starých věcí za odvoz, darování koťátek, poptávka po doučování a podobně.

inzerce

mobil: 603 444 823

Kdy: 16. - 18. října
Kde: Club Kino
Století republiky
v hudebním zrcadle
(aneb Šumař nad třemi kytarami
s banjem a foukačkou...)
V rámci 18. Krimifestu chystáme pro černošické Club Kino několik filmových projekcí (16.-18. října 2018) s následným posezením s hosty. Obsahově připomínající některé historické periody našeho státu.
Vrcholem kulturně společenského podniku (který se pokouší atraktivně – a dostupně – návštěvníky nejen bavit, ale i nenápadně podněcovat k všeobecné slušnosti kolem nás, viz internetový archiv: krimifest.
cz) bude v pátek 19. října od 20. hodiny vystoupení muzikantské sestavy
vystupující pod názvem VÍKO (pro zahraničí Deckel Metal).
Výčet písní přitom hodlá oslavit významné kulatiny naší domoviny v proudu většiny dekád novodobých stoletých dějin (více v zářijových IL).
PS: Protože se každoročně snažíme na většinu programu zajistit vstupenky kategorie „pro dobro volné“, vyhlížíme i tentokrát spolupráci s kvalitními partnery.
Krásné zbývající letní dění,
jakož i vřelý dík za pochop..!

TAXI BISKUP
OBJEDNÁVKY PŘEDEM
602 207 476
Letiště: 580 Kč

Prodejna české lidové výroby
Hana Rozenská – Radotín, Vrážská 1531 (vedle nádraží)

Nabízíme zboží výhradně Českých výrobců
keramika l košíkařina l dřevěné hračky l ubrusy
Po-Pá 9-12, 13-17 So 9.30-11.30
tel.: 603 44 99 40, www.hanarozenska.tk

