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Slavnostní setkání v Den české státnosti

Za Černošickou Společnost Letopiseckou zve
Zdeňka Knězů

Na shledanou se těší Filip Kořínek,
předseda Komise pro spolkovou činnost
a komunitní život

Ó, vy lípy…

nejen v Černošicích
Lípa srdčitá, velkolistá, stříbrná. Název stromu je rodu ženského, tedy značí jemnost,
něžnost, vůni, křehkost, ale i houževnatost.
Lipové háje starých Slovanů se dávno vytratily a zůstaly aleje a solitérní stromy. Lidé se
k nim uchylují do stínu, pro léčivý květ nebo
jen tak, spočinout a rozjímat. Často nám značí na rozcestí směr, kam dál putovat.
Strom se trochu podobá člověku, jen
jeho kořeny mu brání, aby odešel jinam,
když mu někdo ubližuje.
pokračování na str. 30
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Přijďte s námi prožít slavnostní chvíli při sázení
Stromu republiky! Setkáte se s děvčaty z folklorního souboru Pramínek, herečkou Vlastou Žehrovou, sokolky zatančí Českou besedu, zazpívají
děti ze sboru Tutte Le Note a na závěr stromu
požehná farář P. Zdeněk Skalický.

Nový citát na Masarykově škole
Na zasazení národního stromu bezprostředně naváže slavnostní odhalení citátu u Masarykovy školy, na zdi pod Halou Věry Čáslavské.
Iniciátorem vzniku tohoto počinu je Petr Kubín, člen Černošické Společnosti Letopisecké, autorem realizace zdejší výtvarník David
Böhm.
Rádi bychom na této akci přivítali nejen
širokou veřejnost, ale také černošické spolky a navázali tak na tradici Svatováclavských
setkání.
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28. září odpoledne, ve svátek svatého
Václava, bude pod školou v Mokropsech
slavnostně zasazen náš národní strom.
Program obohatí několik vystoupení místních spolků. Poté bude nedaleko v areálu
školy odhalen oblíbený citát
T. G. Masaryka.
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VSTUPNÉ:
180 Kč předprodej v Club kině
220 Kč v den konání
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z radnice

Fototalent Černošic
končí už na konci září
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
-- Večer --

FOTO: Katarína Kulhavá

-- Můžu ochutnat slunce? --- Blesk --

FOTO: Pavlína Beranová

FOTO: Kristyna Zapletalova

FOTO: Daniel Fruhauf
FOTO: Robert Benacka

-- Jarní zahrada --

-- Folklorní okénko -3

z radnice

Skládáme účty aneb Předávací protokol k městu Černošice
Naše čtyřleté volební období se blíží ke konci a přišel tedy čas
na skládání účtů. Uplynulé roky byly ještě stále ve znamení velkých investic. Za poslední dvě volební období jsme získali přes
320 milionů korun z evropských a státních dotací a k nim přidali
přes 140 milionů z vlastních zdrojů (včetně úvěrů), díky kterým se
město v relativně krátké době zásadně posunulo z hlediska kvality
infrastruktury a vybavenosti. Nyní jsou rozeběhnuté zbývající velké
investice, které patřily k největším strategickým prioritám města.
Projektů s dotacemi bylo zhruba 50, řada menších pak proběhla
z vlastních zdrojů. Není zde prostor je všechny vyjmenovat – jejich
seznam je na městském webu v sekci Projekty a dotace.
Z období 2014 - 2018 bych rád zdůraznil několik oblastí, kterým jsme věnovali velkou pozornost a do kterých směřovaly velké
prostředky:
•	Základní škola (viz přiložené znázornění největších investic)
•	Rekonstrukce komunikací, dobudování chodníků, budování veřejných prostranství
•	Obnova vozového parku hasičské jednotky (dvě nové cisterny,
čerpací vůz na povodňové situace a dopravní automobil pro
posádku)
•	Strategické investice do nákupu pozemků v centru a jinde na
území města (viz přiložené grafické znázornění)
•	Prosazování zájmů města z hlediska budoucí rekonstrukce železniční trati a nádraží

nasmlouvány na delší dobu, ale pokud je město bude splácet stejnou částkou jako letos (16 mil. Kč / rok), budou splacené již za
tři roky. Až do současné doby zůstaly úrokové míry na velmi nízké
úrovni a naplnil se optimistický scénář, že na úvěr dobudujeme vše
potřebné výrazně rychleji a ještě ušetříme díky nižším cenám ve
stavebnictví v minulých letech a téměř nulovým úrokům.
Velkou pozornost a spoustu času jsme po celé čtyři roky věnovali připravované rekonstrukci železniční trati, včetně obou nádraží.
Tento projekt přináší pro město jak velkou příležitost ke zlepšení,
tak i řadu rizik, kterým je třeba aktivně čelit. V jednáních se SŽDC
jsme se vždy snažili být dobře připraveným a konstruktivním partnerem, který tvrdě hájí zájmy města.
Zasadili jsme se o to, aby Středočeský kraj konečně zahájil rekonstrukci krajské silnice, jejíž stav začínal být žalostný. Jakkoliv
průběh stavby přináší nepříjemná omezení, bylo na čase.
Ještě do volby nové rady a starosty budou dokončeny a do
provozu uvedeny dva aktuální projekty: vedlejší budova Základní
umělecké školy a celý rozsáhlý venkovní areál u základní školy pro
sport a volný čas – atletický ovál s hřišti a letní třída / hlediště
s amfiteátrem.

V krátkém textu nelze postihnout čtyři roky práce celého týmu ve
vedení města a napříč městským úřadem, ale samozřejmě se naše
činnost zdaleka netýkala jen investic, i když ty jsou nejviditelnější.

Černošice byly nedávno vyhlášeny 3. nejlepším městem pro
život v České republice. Náš projekt sportovní haly získal ve své
kategorii cenu Projekt roku. Černošice se těší respektu a dobré spolupráci v rámci regionu i na mnoha dalších úrovních. Nadále jsme vnímáni jako dobrý příklad transparentní a odpovědné
samosprávy.

V průběhu celého období jsme udrželi zdravý finanční rozpočet
města a postupně spláceli bankovní úvěry, které byly použity na
(spolu)financování městské infrastruktury. Některé úvěry jsou sice

Rád bych poděkoval všem pracovníkům městského úřadu a také
všem radním a zastupitelům za jejich přínos k tomu, co se v našem
městě a na městském úřadě za poslední roky podařilo.

Hlavní investice do základní školy v posledních čtyřech letech
FOTO: Adam Kořínek

Nová okna a fasáda

Půdní vestavba – nové
učebny, ateliér, knihovna

Přístavba – učebny, sborovna,
dílny (dok. 2019)

Sportovní hala
Nová, větší jídelna, vč.
odhlučnění
Prostranství před školou
vč. přístřešku na kola
Centrální vchod a šatny
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Atletický ovál + hřiště
(dok. 10/2018)

z radnice
Úvěrové zatížení města od roku 2011 (mil. Kč)

Zdroj: Finanční odbor MěÚ Černošice, Filip Kořínek

-- Úvěrové zatížení – postupně končí další úvěry a při stejných splátkách jako letos (16 mil. Kč / rok) je můžeme předčasně splatit všechny již do tří let. --

2x Zdroj: Gobec.cz/cernosice
Strategické
nákupy pozemků

-- V sousedství školy jsme získali
v posledních letech ve dvou krocích
celkem 12000 m2 za celkových nákladů
15 mil. Kč. Díky těmto transakcím mohl
vzniknout právě dokončovaný venkovní
sportovní a volnočasový areál. --

-- Nově získané pozemky
– silnější pozice v centru
města (za prodejnou
Albert jsme získali 2500
m2, zčásti od soukromého majitele, zčásti zpětným odkupem od České
pošty), ve Vrážské ulici
u přejezdu jsme koupili
za 9 mil. Kč historickou
vilu s velkou zahradou) --
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Co čeká na budoucí vedení města?
Radu města, která vzejde z nově zvoleného zastupitelstva, čeká
nejdříve dokončení několika velkých investičních projektů, které
jsou již v realizaci:
• Přístavba nové budovy Základní školy (do provozu od září 2019)
• Nová mateřská škola v Husově ulici (do provozu od září 2019)
• Nová radnice s knihovnou, policií a poštou (dokončení ve 2. polovině r. 2019)
• Rekultivace bývalé skládky U Dubu (financována z evropské
dotace)
Budoucí vedení čeká také řada dalších důležitých úkolů, z nichž
některé nemusejí být na první pohled místním občanům tak patrné
či známé:
• Udržet zdravý rozpočet města i v situaci, kdy výrazně rychleji rostou
mzdové náklady než příspěvek na výkon státní správy – intenzivním
jednáním na ministerstvu vnitra se podařilo dosáhnout příslibu dílčího zlepšení, ale do budoucna bude třeba vybojovat víc.
•	Udržet dobře fungující městský úřad s cca 240 zaměstnanci

(včetně pražského pracoviště / státní správy pro okres Prahazápad) v době, kdy na trhu práce „nejsou lidi“ a naše platová
úroveň často nemůže konkurovat nabídkám v hlavním městě.
•	Nalézt řešení budoucího umístění pražského pracoviště, protože v Podskalské máme smlouvu na výpůjčku od MPSV pouze do
roku 2021.
•	Prosadit u SŽDC kvalitní urbanistické a architektonické řešení
obou nádraží v rámci rekonstrukce trati, při současném snížení
hlučnosti zejména z nákladních vlaků.
•	Společně s dalšími obcemi regionu tlačit na urychlení výstavby
nového spojení Prahy a Berouna, aby byla dálková a nákladní
doprava z údolí Berounky vymístěna.
•	Hájit pozice města v několika probíhajících soudních sporech,
které mohou znamenat významný precedens i do budoucna.
•	Připravit s dalšími obcemi Poberouní společné výběrové řízení
na sdružený svoz a zpracování odpadů, a to již od 1. července
2019.
Filip Kořínek, starosta

Probíhající projekty, které je nutné dokončit a uvést do provozu
4x FOTO: Adam Kořínek

-- MŠ Husova (2019) --

-- Přístavba ZŠ (2019) --

-- Nová radnice (2019) --

-- Domeček u ZUŠ (2018) --

Vítání občánků

FOTO: Petr Kubín

Vítání nových občánků je velmi příjemnou místní tradicí, kterou chceme držet
a roztomilé přírůstky naší místní komunity vždy náležitě přivítat a odměnit malým dárkem.
Další vítání občánků plánujeme na 9. listopadu 2018 od 16 hodin v městském sále v Centru Vráž. Přihlásit se můžete již nyní na emailu eva.rehorova@
mestocernosice.cz, nebo na telefonu 221 982 526.
Těšíme se na setkání s dalšími šťastnými maminkami a tatínky a jejich dítky.
Eva Řehořová, matrikářka
-- Občánky vítáme vždy dvakrát ročně, na jaře a na podzim, v prostorách městského sálu. -6

z radnice

Jednou větou...
• Česká pobočka mezinárodní organizace Transparency International podala k Městskému úřadu Černošice podnět – oznámení o podezření ze
spáchání přestupku premiéra Andreje Babiše z hlediska zákona o střetu zájmů v souvislosti s údajným ovládáním holdingu Agrofert a.s. Pod náš úřad
věc spadá vzhledem k trvalému bydlišti A. Babiše v Průhonicích, tedy ve
správním území ORP Černošice. Zabývat se jí v rámci výkonu státní správy
v tzv. přenesené působnosti bude Odbor přestupků.
• Majitelka pozemků v místě vodovodních vrtů u Radotínské ulice oznámila
vedení města svůj souhlas s jejich odprodejem za odhadní cenu, za podmínky zajištění přístupu na její další pozemky blíže k železniční trati.
• Na Odbor územního plánování od září nastupují další tři pracovníci, celkem na 2,5 úvazku, čímž se počet referentů pro tzv. závazná stanoviska zvýší na 5,5 a naše kapacita se tak konečně zhruba vyrovná s počtem příchozích žádostí. Věříme, že se brzy podaří začít snižovat převis a tedy i čekací
dobu na vyřízení, která aktuálně činí 4-5 měsíců. Zhruba 100 žádostí od
nás k vyřízení převzal krajský úřad, ale jinak jsme se žádné pomoci zvenku
v této extrémní situaci nedočkali. V našem území je počet žádostí (počet
stavebních projektů) celorepublikově nejvyšší.
• Na naši hasičskou jednotku se s nabídkou finančního příspěvku již podruhé obrátil zástupce společnosti Agrofert – nevyužili jsme ji ani tentokrát.
• Začínají podzimní odečty spotřeby vody.
• Od příštího roku se podle vládní novely zákona připravuje snížení DPH na
vodné a stočné z 21 % na 10 %.
• V období sucha se připravujeme na období dešťů - v ulici Dr. Janského
dojde k výměně a úpravě nátokové trouby do dešťové kanalizace, aby byl
maximálně zvětšen objem pro odvod vody a plně využita vybudovaná kanalizace o průměru 100 cm od trati k řece.
• Sesutý svah mezi železniční tratí a ulicí Pod Višňovkou, který je v havarijním stavu od loňských extrémních dešťů, bude během srpnové výluky
konečně zpevněn a současně bude v ulici Pod Višňovkou pro město firmou
Eurovia dobudována dešťová kanalizace.
Blíží se komunální volby
Ve dnech 5. – 6. října proběhnou po celé republice komunální volby.
Své kandidátky do černošického zastupitelstva podalo 5 stran a sdružení
(abecedně): Česká pirátská strana, Občanská demokratická strana, TOP
09, Trojlístek a Věci černošické.
Ve volbách si občané města opět zvolí ze svého středu 21 zastupitelů, kteří následně na své první schůzi mezi sebou zvolí starostu, místostarostu/y
a další členy rady města (dosud sedmičlenné).
V Černošicích bývá obvykle nadprůměrná volební účast a věříme, že tomu
bude tak i letos. Komunální volby se konají pravidelně jednou za čtyři roky
a jsou jedinečnou možností, jak vyjádřit svůj názor a podílet se na rozhodnutí, jakým směrem se má město dále ubírat. Demokracie předpokládá
aktivní zapojení obyvatel – přinejmenším u voleb. Přijďte, prosím, volit.
V Horních Černošicích bude volební místnost nově v Centru MaNa naproti
kostelu, protože současný městský úřad již nemá zasedačku – působí v ní
rozšířený odbor územní plánování. Ostatní čtyři volební okrsky budou mít
své volební místnosti v obvyklých místech, tedy ZUŠ, ZŠ (2x) a DPS.
• Černošice se staly kulisami nového českého filmu (v hlavní roli s Ivou
Janžurovou). S filmaři se budeme v ulicích potkávat v průběhu srpna a září.
• Rada města se připojila k požadavkům, které zpracoval pan V. Jech
a podpořila je petice občanů zaslaná Krajské hygienické stanici, aby byly
využity všechny dostupné prostředky ke snížení hlukové zátěže u stávající

konstrukce železničního mostu v Mokropsech, když do jeho obnovy stále zbývá nejméně 5-8 let. Zároveň byl odeslán dopis na SŽDC s žádostí
o předložení technického řešení odhlučnění plánovaného nového mostu.
• Ve spodní části černošického hřbitova byla slavnostně odhalena nová
úprava přístupu k pietnímu místu Věry Čáslavské, realizovaná dle návrhu
známého místního sochaře a výtvarníka Petra Váni, který je také autorem
umělecké plastiky – postavy gymnastky.
• Již brzy budeme moci připravit k realizaci několik menších, ale důležitých úseků komunikací a chodníků - projektově připravená je ulice Zdeňka
Škvora a dále chodníky v ulici Říční (úsek od prodejny potravin k přejezdu)
a v Táborské (u Centra Vráž).
Rekonstrukce krajské silnice v centru města
Dovolte pár informací o ukončené etapě rekonstrukce krajské silnice
v centru města:
- Pro připomenutí, jedná se o projekt Středočeského kraje, který pro něj
projektovala firma CityPlan a realizuje stavební firma M-Silnice.
- Město se na projektu přímo podílí jen v tom, že připlácí na položení silnější dešťové kanalizace, aby do něj mohlo svést vodu i z přilehlých ulic
(jinak by kraj budoval kanalizaci jen pro odvod vody ze samostatné krajské
silnice).
- U hotelu Slánka i na protější straně u nádraží byl rozšířen chodník, aby
byl zajištěn pohodlnější a bezpečnější pohyb chodců (ani tak chodník
u Slánky nemá šíři, kterou by musel splnit nově budovaný chodník). Šířka
krajské silnice je 6,5 metru, což samozřejmě plně odpovídá předpisům.
- Na straně u nádraží vznikla tři zpevněná parkovací místa pro krátkodobé zastavení (max. 20 minut). Proti dosavadnímu parkování na hlíně je to
bohužel méně míst, ale přímo u přechodu pro chodce nemohl projektant
další 1-2 místa navrhnout, protože by při couvání vjížděla do přechodu.
- V celé centrální části bude (na náklady města) použit nový typ sloupků
a zábradlí (Lot a Lotlimit SL730 od firmy mmcité) místo standardního červenobílého zábradlí, které původně obsahoval projekt (kraj měl v projektu
nejlevnější řešení). Kvůli nedostatečné kapacitě výroby se ale dodávka
opozdí – dočasně budou ještě ponechána červenobílá zábradlí v části
k hotelu Kazín a stříbrné zábradlí u Minimarketu, u hotelu Slánka bude
dočasně mobilní zábrana (sloupky se odstranily kvůli rozšíření chodníku).
- Jako vlastní investici nechalo město v úseku Vrážské od trati ke křižovatce s Karlickou a Střední vybudovat nový vodovod, a v prvních dnech další
etapy, kdy došlo k uzavření této křižovatky, ho pak zapojilo do vodovodní
sítě – to byl důvod nepříjemné odstávky vody v úterý 7. srpna.
Další etapa rekonstrukce krajské komunikace má objížďky pro osobní
auta vedené ulicemi V Mýtě (nahoru) a Karlická (dolů). Na vlastní náklady
jsme doplnili značení instalované krajem tak, abychom opravdu zabránili
vjezdu nákladních vozů a abychom ochránili památný cedr v ulici V Mýtě.
Pro nákladní automobily (zásobování do 3,5 tun) a pro autobusy je objížďka vedena přes Mokropsy. V ulici Poštovní a v Kladenské je zákaz
zastavení, protože jimi vede objízdná trasa městské autobusové linky (byl
to požadavek ROPIDu).
V úseku Vrážské ulice od křižovatky s Karlickou směrem k viladomům v zatáčce město připravuje výstavbu chybějícího chodníku. Bohužel pro některé jeho části dosud chybí souhlas majitelů pozemků.

Filip Kořínek,
starosta (Věci černošické)
filip.korinek@mestocernosice.cz
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Červenková, adela.cervenkova@mestocernosice.cz| Hlavní editorka: Mgr. Dana Jakešová | Kontakty: tel. 221 982 538, 723 525 774 | e-mail redakce: redakce@mestocernosice.cz, e-mail inzerce: inzerce@mestocernosice. cz | Adresa redakce: MěÚ Černošice, Karlštejnská 259 | Redakční
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ap. se nevracejí. | Uzávěrka příštího čísla je v pátek 14. 9. v 10.00.
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z radnice

Ze 128. jednání Rady města Černošice (23. 7. 2018)
Odbor investic a správy majetku
• Sanační opatření v Hale Věry Čáslavské cenová nabídka
Rada města Černošice souhlasí s předloženou
cenovou nabídkou firmy Zimerstav s.r.o., IČ:
01578481 ve výši 67.475 Kč bez DPH na provedení sanačních opatření v Hale Věry Čáslavské; schvaluje 1) uzavření smlouvy o dílo (CES
č. 408/2018) mezi městem Černošice a spol.
Zimerstav, 2) rozpočtové opatření č. 34.
• Rekonstrukce komunikace Zdeňka Škvora a výstavba nového chodníku v ulici Říční
a v ulici Táborská - zahájení zadávacího řízení na zhotovitele stavby
Rada města Černošice souhlasí s realizací veřejné zakázky malého rozsahu na výběr zhotovitele týkající se rekonstrukce komunikace Zdeňka Škvora a výstavby nového chodníku v ulici
Říční a v ulici Táborská; schvaluje výzvu vč.
zadávací dokumentace a návrh smlouvy o dílo
(CES č. 407/2018) k zakázce „Rekonstrukce
komunikace Zdeňka Škvora a výstavba nového
chodníku v ulici Říční a v ulici Táborská“.
• Úprava nátoku DK Dr. Janského - zvětšení
profilu - cenová nabídka
Rada města Černošice souhlasí s předloženou cenovou nabídkou firmy Rudolf Kříž, IČ:
12377252 ve výši 79.570,60 Kč bez DPH na
provedení výměny a úpravy nátokové trouby dešťové kanalizace v ulici Dr. Janského; schvaluje
smlouvu o dílo CES 405/2018 mezi městem
Černošice a firmou Rudolf Kříž na provedení
stavebních prací a dodávku.
• Nákup síranu železitého do ČOV
Rada města Černošice souhlasí s nákupem 10
t síranu železitého do ČOV od společnosti KEMIFLOC, a.s., IČ 47674695 za 5.750 Kč bez
DPH za 1 t.
• Žádost o souhlas s parkováním filmové
techniky v ulicích Ke Švarcavě, Hradecká,
Na Drahách...

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

Informace pro odběratele
vody
Od srpna do konce listopadu budou probíhat odečty vody. Budou zkontrolovány
všechny vodoměry, tedy i ty, u kterých byl
proveden jarní "samoodečet" vody. Externí
pracovníci provádějící odečty budou vybaveni pověřením města. V případě, že nebudete
zastiženi v době odečtu vody, prosíme, reagujte na výzvy ponechané na místě. Odečty
koordinuje p. Renata Hatinová, 221 982
575, 720 049 007, email: odecty.vody@
mestocernosice.cz.
Jana Ullrichová, vedoucí finančního odboru
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Rada města Černošice souhlasí s parkováním
filmové techniky při natáčení českého filmu ve
dnech 14. 8. 2018 - 20. 9. 2018.
• Žádost TOP 09 Černošice o pronájem
chodníku pro umístění reklamního trojhranu
Rada města Černošice souhlasí s umístěním
reklamního trojhranu politické strany TOP 09
o ploše 1m2 v ulici Karlštejnská před KB, a.s.
na dobu od 1. 9. 2018 do 15. 10. 2018 pro
komunální volby 2018.
Finanční odbor
• Rozpočtové opatření č. 33 a změna rozpisu rozpočtu č. 31
Rada města Černošice schvaluje rozpočtové
opatření č. 33 dle přílohy č. 1 a změnu rozpisu
rozpočtu č. 31.
• ZŠ Černošice - prominutí nájemného
v bytě v ZŠ Černošice - Mokropsy z důvodu
omezení možnosti užívání bytu
Rada města Černošice souhlasí s prominutím
nájemného v bytě v ZŠ Černošice - Mokropsy
dle žádosti nájemce.
• ZŠ Černošice - souhlas zřizovatele s přijetím účelového finančního daru v rámci projektu Obědy pro děti
Rada města Černošice souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru pro Základní
školu Černošice, příspěvkovou organizaci na
úhradu školních obědů potřebných dětí od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. v rámci
charitativního projektu OBĚDY PRO DĚTI dle
žádosti ředitelky školy.
Návrhy členů rady města
• Návrh na řešení dešťové kanalizace V Horce a ul. Libušina (p. J.)
Rada města Černošice bere na vědomí návrh
pana J. k uskutečnění společné schůzky s projektantem za účelem řešení odvodnění oblasti
V Horce a v ul. Libušina; ukládá Odboru investic a správy majetku zorganizovat společnou
schůzku se zástupci města, zástupci obyvatel
oblasti V Horce a projektantem za účelem návrhu řešení odvodu dešťové vody z oblasti V Horce
a Libušina.
• Hluk ze železničního mostu Černošice
- Všenory - žádost o přistoupení města ke
stížnosti u Krajské hygienické stanice
Rada města Černošice bere na vědomí informaci pana J. o petici občanů adresované
Krajské hygienické stanici ve věci hluku ze železničního mostu; podporuje požadavky petice
na využití všech dostupných prostředků ke snížení hlukové zátěže u stávající mostní konstrukce; pověřuje starostu, aby informoval Krajskou
hygienickou stanici o stanovisku rady města
a přípravou dopisu SŽDC s žádostí o předložení
technického řešení ke snížení hlukové zátěže
plánovaného nového mostu.
• Žádost o vyjádření rady města ke stavbě
studny v k.ú. Klínec
Rada města Černošice bere na vědomí dopis
pana J. Č. a předání žádosti k vyřízení kompetentnímu odboru životního prostředí.
Úsek projektového řízení a komunikace
• Projektová dokumentace k akci „Rekulti-

vace bývalé skládky „U Dubu“, Černošice
Rada města Černošice souhlasí se zpracováním projektové dokumentace v úrovni PD pro
provedení (realizaci) stavby společností Vodní
zdroje Ekomonitor, spol. s r.o., IČ 15053695,
na základě PD pro sloučené územní a stavební
řízení, které společnost vypracovávala v r. 2017
za cenu 30.000 Kč vč. DPH.
Úsek právní
• Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne
14. září 2015 (budova Václavská)
Rada města Černošice schvaluje uzavření
dodatku č. 1 (CES č. 1/447/2015) k nájemní
smlouvě ze dne 14. 09. 2015 o pronájmu prostor v budově Václavská 12, Praha 2 (CES č.
447/2015), a to mezi městem Černošice, IČO:
00241121, sídlem Riegrova 1209, Černošice,
252 28 a společností SVÚM reality s.r.o., IČO:
27215156, sídlem Podnikatelská 565, Praha 9Běchovice 190 11.
Odbor školství, kultury a cestovního
ruchu
• Čistič podrážek do Haly Věry Čáslavské
Rada města Černošice souhlasí s nákupem
stroje na čištění podrážek obuvi Solamat 90 od
firmy Čistič bot.cz s.r.o za 47.000 Kč bez DPH.
Odbor vedení města
• Nákup inzertního balíčku Kombi 20 na
Jobs.cz
Rada města Černošice souhlasí s nákupem
inzertního balíčků KOMBI 20 na portále Jobs.
cz od firmy LMC s.r.o., Jankovcova 1569/2C,
Praha 7 v ceně 69.000 Kč bez DPH (s DPH
83.490 Kč).
Odbor technických služeb
• Žádost o dodatečné schválení výběru dodavatele a ceny opravy Multicar 3S0 4600
Rada města Černošice souhlasí s udělením
výjimky z vnitřního předpisu č.5 „Zadávání
veřejných zakázek“ dle bodu 4.1 při opravě vozu multicar 3S6 4600 za celkovou cenu
33.609,20 Kč autorizovaným servisem Lufra
s.r.o., IČ 26131854.
Body programu dodatečně zařazené
či upravované
• Dohoda k provedení stavby v rámci akcí
„Splašková kanalizace a přípojky v ul. Vrážská“ a „Kanalizační přípojka pro č.p. 118,
k.ú. Černošice“
Rada města Černošice bere na vědomí informace týkající se vybudování kanalizační přípojky pro č.p. 118 a dále splaškové kanalizace
a přípojek v ul. Vrážská, Černošice v rámci
probíhající rekonstrukce ulice II/115; schvaluje uzavření dohody k provedení stavby na cizím
pozemku (CES 420/2018) mezi Městem Černošice a Středočeským krajem zastoupeným
Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, p.o. ke stavbám „Kanalizační přípojky
pro č. p. 118, k.ú. Černošice“ a „Splašková kanalizace a přípojky v ul. Vrážská“.

z radnice

Ze 129. mimořádného jednání Rady města Černošice (8. 8. 2018)
Odbor investic a správy majetku
• Havarijní oprava vodovodního uzlu ve
Vrážské ulici
Rada města Černošice bere na vědomí 1) informace o havarijním stavu vodovodního uzlu
v křižovatce Vrážské - Střední a Riegrovy ulice
a potřebu jeho opravy ještě před zahájením rekonstrukce silnice v daném úseku, 2) v souladu s čl. 2.3.9 vnitřního předpisu č. 5 o zadání
veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce zahrnující havarijní opravu vodovodního
uzlu v křižovatce ulic Vrážská - Střední - Riegrova společnosti AQUACONSULT, s. r. o., IČ:
47536209 se sídlem Dr. Janského 953, 252
28 Černošice za celkovou cenu 380.000 Kč
bez DPH (bude uplatněno); souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo č. CES 431/2018 mezi městem Černošice a společností AQUACONSULT,
s. r. o. jejímž předmětem je provedení havarijní
opravy vodovodního uzlu v křižovatce ulic Vrážská - Střední – Riegrova.
• Sloupky a zábradlí u rekonstruované silnice v centrální části města

Zprávy
z městské
policie
Muž utekl z léčebny
Dne 9. 8. přijala hlídka městské policie telefonické oznámení, že v Dobřichovicích v ulici
Nad Jezem se má pohybovat muž a sledovat
oznamovatelku, jak se koupe na zahradě v bazénu. Na místě byl hlídkou zjištěn mladý muž
pan M., který hlídce uvedl, že utekl z léčebny
v Beřkovicích. Lustrací osoby přes OO PČR
Řevnice bylo zjištěno, že se jedná o osobu
v pátrání. Z tohoto důvodu byl pan M. převezen

Rada města Černošice bere na vědomí informace o projektovém řešení zábran u rekonstruované
silnice v centrální části města, kde mělo být dle
projektu Středočeského kraje použito svařované trubkové zábradlí v červeno-bílém provedení;
rozhoduje po projednání s architektem Štáfkem
řešícím veřejná prostranství ve městě použití designových zábran namísto navrhovaného trubkového zábradlí; souhlasí s cenovou nabídkou společnosti HES Stavební, s.r.o., IČO: 28143213,
sídlem: Praha 4 - Braník, PSČ: 140 00 na dodávku a instalaci sloupků a zábradlí doporučených architektem od společnosti mmcité 1 a.s.
v úseku první etapy rekonstruované silnice II/115
za celkovou cenu 896.923 Kč bez DPH; schvaluje 1) uzavření smlouvy o dílo č.426/2018 mezi
městem Černošice a společností HES Stavební,
s.r.o., IČO: 28143213, sídlem: Praha 4 - Braník,
PSČ: 140 00 na dodávku a montáž zahrazovacích sloupků a zábradlí do centra Černošic, 2)
rozpočtové opatření č. 37.
• Odvodnění komunikace Pod Višňovkou odstranění havarijního stavu
na služebnu PČR do Řevnic, kde si jej převzali
k dalšímu šetření.

Kamion uvázl u přejezdu
V pátek 20. 7. přijala hlídka Městské policie
Černošice telefonické oznámení o nákladním
vozidle s návěsem na železničním přejezdu
v ul. Radotínská, Černošice. Se zapnutým
výstražným zařízením byla hlídka na místě do
tří minut. Naštěstí se kamion nacházel před
křižovatkou s ul. Sadová, tedy před přejezdem
směrem do Černošic, přesto však bylo nutné
ho otočit, neboť by zdejšími ulicemi a díky
hustého provozu neprojel. Strážníci zastavili
v jednom směru dopravu a řidič kamionu vycouval na místo, kde se mohl bezpečně otočit.
Celá věc byla s řidičem vyřešena příkazem na
místě.

Nový dopravní automobil pro městské hasiče
Od prosince roku 2008 byl ve výbavě našich hasičů devítimístný dopravní automobil Volkswagen
Caravelle, vyrobený v roce 1997. Tento typ
vozidel patří do základní výbavy dobrovolných
hasičských jednotek a je určen především pro
dopravu hasičů na místo událostí, výcvik, školení
a evakuaci obyvatel. Jenže ani důsledná údržba nezastavila stárnutí mokropeského „DAčka“,
a to se stalo poruchové a ekonomicky náročné
na udržování v provozuschopném stavu. Vedení města proto rozhodlo o sledování dotačních
titulů a případném využití vypsaných dotací na
obnovu dosluhující Caravelly.
V roce 2017 naše město úspěšně požádalo
Generální ředitelství HZS ČR o dotaci z programu „Dotace pro jednotky SDH obcí v roce
2018, Podprogram 2 – pořízení nového dopravního automobilu“, čímž mohlo v rámci projektu
dojít k reprodukci požární techniky s finanční
podporou 450.000 Kč.
V návaznosti na tento dotační titul město požádalo o kofinancování Středočeský kraj v rámci

dotací z Fondu podpory dobrovolných hasičů
a složek IZS. Na základě podané žádosti bylo
zastupitelstvem Středočeského kraje rozhodnuto o přidělení dotací, přičemž město Černošice
obdrželo příspěvek v maximální výši, tj. 300.000
Kč. Po dlouhém koloběhu žádostí, podkladů,
specifikací, veřejných zakázek a kontrolních dnů
se blížíme k závěru - převzetí vozu Volkswagen
Transporter T 6 kombi 2,0 TSI 4MOT DSG DR,
samozřejmě v barvě RAL 3024 (jasně červená), jako naše ostatní vozidla. Nové „DAčko“
je dodáno společností Kobit THZ, s.r.o. za vysoutěženou cenu 1.449.580 Kč. Po započtení
dotačních příjmů zbývá zaplatit z vlastních zdrojů 669.580 Kč za techniku, která bude sloužit
Černošicím mnoho let.
Na závěr snad jen popřát novému vozu a našim hasičům budoucí kilometry bez nehody
a jen šťastné návraty na základnu.
Tomáš Havlík, velitel JSDH
Monika Formáčková, projektová manažerka

Rada města Černošice bere na vědomí 1) informace u nutnosti řešení havarijní opravy komunikace a jejího odvodnění současně při sanaci
spadlého svahu směrem k trati v ulici Pod Višňovkou, 2) v souladu s čl. 2.3.9 vnitřního předpisu č. 5 zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce související s odstraněním
havarijního stavu u sesunutého svahu v ulici Pod
Višňovkou a spočívající v realizaci potřebných
úprav komunikace a jejího odvodnění jednomu
dodavateli, a to společnosti EUROVIA CS, a.s.,
IČ: 45274924 se sídlem Národní 138/10, 110
00 Praha 1 za celkovou cenu 997 311,37 Kč
bez DPH; schvaluje 1) uzavření smlouvy (CES
427/2018) mezi městem Černošice a společností EUROVIA CS, a.s. na zhotovení díla, 2)
rozpočtové opatření č. 35.
Finanční odbor
• Rozpočtové opatření č. 36 a změna rozpisu rozpočtu č. 35
Rada města Černošice schvaluje rozpočtové
opatření č. 36 a změnu rozpisu rozpočtu č. 35.

Hledaná osoba
V neděli 12. 8. dostala městská policie tip na
hledanou osobu, muže odpovídajícího popisu
osoby hledané Policií ČR (PČR). Muž se měl
nacházet v restauraci Zimní stadion v Černošicích. Na místě již nebyl zastižen. Následnou
kontrolou okolí byl muž odpovídajícího popisu
spatřen u Hotelu Slánka. Byl vyzván k prokázání totožnosti, následně bylo vyrozuměno OO
PČR Řevnice. Pan L. na místě vyčkal do příjezdu PČR. Po příjezdu hlídky PČR na místo
bylo s porovnávacím materiálem zjištěno, že
se nejedná o výše zmíněnou hledanou osobu.
Pan L. vzal celou situaci „sportovně“ s humorem a hlídkám poděkoval.
Jan Dvořák,
Městská policie Černošice

FOTO: archiv společnosti KOBIT THZ, s.r.o.

Foto: hasiči
Nový dopravní automobil Volkswagen Transporter
(zdroj: KOBIT THZ, s.r.o.)

-- Nový Volkswagen Transporter pro naše
hasiče --
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z města a okolí

Názory zastupitelů
Proč kandiduji (opět) za Věci
černošické? Nasloucháme
si, v názorech se rozcházíme
přátelsky!
Zastupitelem za Věci černošické (VČ) jsem od
voleb 2010. Tyto volby přinesly malou „revoluci“
místních politických poměrů, ukončily polistopadovou dominanci místní ODS, jejíž vyústění
patřilo k tomu nejhoršímu, co stranická politika
v Česku vůbec vyprodukovala, jak to přesvědčivě
zdokumentoval Michal Klíma (Od totality k defektní demokracii. Sociologické nakladatelství 2016;
doporučuji přečíst zejména strany 84–90). Na
této politické změně měla zásadní podíl skupinka
čtyř (v té době) opozičních zastupitelů (Göttelová,
Hlaváček, Kalousková, Kořínek), kolem kterých
se VČ postupně formovaly.
Od té doby mají VČ rozhodující vliv na politické
dění v našem městě a coby starousedlík nepochybuji o tom, že za tuto dobu došlo k pozvednutí
samosprávy v našem městě a veřejný prostor zažil
mimořádný rozmach. To ostatně dokládají mnohá

z vašich názorů

hodnocení a ocenění od nezávislých organizací
a institucí (MMR ČR, MV ČR, Otevřená společnost, Oživení aj.). Hodně se toho udělalo. Včetně
chyb a nepopulárních rozhodnutí, samozřejmě,
kdo nic nedělá, nic nezkazí.
Co však považuji za ještě důležitější, je politický styl, jehož se VČ drží. Někdy to dá hodně
sebezapření, ale o to je to cennější. Píšu za sebe
a z vlastní zkušenosti. VČ jsou volným a otevřeným uskupením lidí, kteří se na mnoha věcech
neshodnou. Dosud však vždy panovala shoda na
třech základních principech férové politiky: (1)
politika je službou veřejnosti; (2) veřejný zájem
je nalézán pomocí (pokud možno) věcné diskuze
a argumentování; (3) také rozumní a slušní lidé
se občas na něčem neshodnou, vždyť názorový
(a zájmový) konflikt je samozřejmou podmínkou
svobodné společnosti. Schopnosti přátelsky se
rozcházet v názorech si na VČ obzvláště cením.
Pokud je někdo přesvědčen, že toto jsou přece
samozřejmé předpoklady demokratické politiky,
vřele souhlasím.
Zároveň však nelze nevidět, jak moc jsou tyto
ideály v rozporu s každodenní politickou realitou.
Vstup do politiky za vidinou prosazování vlastních
zájmů je v Česku spíše běžný než výjimečný jev,
pohleďme na Babišův Agrofert, ale i v Černoši-

Karel Müller, Věci černošické
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Náměstí 5. května - výzva petičního výboru
Blížící se komunální volby (5. a 6. října 2018)
budou jako vždy příležitostí zamyslet se nad horizontem času propojujícím minulé, současné
i budoucí. Aktivní účastí u voleb může každý z nás
přiblížit tento obecný horizont své osobní vizi. Dohromady tak usilujeme o zdokonalování nebo alespoň udržení podmínek dobrého života v našem
společenství.
Jménem již téměř 500 občanů podepsaných
pod peticí Pro park na Náměstí 5. května vyzýváme všechna kandidující uskupení města Černošice, aby ve svém programu zdůraznili potřebu za-

chování a udržení celého tohoto prostranství tak,
jak je určeno platným územním plánem (sport
a rekreace bez možnosti staveb) a aby se během
svých volebních období snažili tuto poslední zelenou plochu v centru Vráže pro město získat a vytrvale ji bránili před tlaky na změnu územního plánu
ve prospěch další zástavby.
Uskupení, která s naší výzvou nesouzní, pak
vyzýváme, aby své postoje k této lokalitě dala veřejně najevo ještě před volbami.
Vyzýváme také občany, aby se aktivní účastí ve
volbách ale i v občanské společnosti zasadili o to,

Příběh

řádku. V dalším volebním období v roce 2014 byla
však tato komise z neznámých důvodů zrušena.
Můžeme spekulovat proč, možná proto, že některé informace již staronový starosta nepotřeboval
sdílet. Zajímavou konsekvenci začíná mít příběh
ve fázi kotrmelců a veletočů spojených s více než
problematickou přestavbou Městského úřadu,
kde se konečná cena vyhoupne k astronomické
částce 100.000.000 korun (z obecního rozpočtu). Byla bývala komise odborníků, ale asi to bylo
nepohodlné, tak byla zrušena a kolotoč marnosti
se mohl roztočit. Letos v květnu, jsem požádal
radu města o možnost být přítomen na řádných
kontrolních dnech na zmiňované problematické
přestavbě. Výsledek: zamítá se, no proč by taky
zástupce laické (i když ne tak docela) veřejnosti
měl na vlastní oči vidět, jak pohroma pokračuje.
Zdánlivě nesouvisející vsuvka:
Ve druhém volebním období koncem roku

Dobrý den, dnes vám budu vyprávět příběh.
V dobách ne zas tak úplně dávných, měli běh věcí
pod kontrolou takzvaní Dalmatini, mluvím o období starostování pana Rádla. Věci Veřejné později
přejmenované na Černošické hlasitě kritizovali jejich praktiky, zejména neúctu k občanům, mlžení
až zatajování určitých veřejných záležitostí, snahu
přihrát si z pozice Já úřad něco pro sebe, nebo
pro své kamarády. Dnes se situace, i když ne v takové míře z části opakuje. V prvním volebním období věcí veřejně Černošických to vypadalo, že
všechno bude poněkud jinak, v současnosti se
situace obrací k období Dalmatinskému.
Příběh pokračuje:
V prvním volebním období v roce 2010 byla
utvořena komise pro plánování a investice, převážně z řad odborníků ze stavební a investiční
oblasti. Komise pracovala a vše se zdálo být v poCo říci k příběhu, který nezačíná ani nekončí? To, že jsou informace o stavbě nové radnice otevřeným tématem na zastupitelstvech
a v dalších diskuzích řadu měsíců, a to že
kontrolní den stavby není dnem otevřených
dveří? To, že kandidatura za jakékoliv usku-
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cích politiku v minulosti ovládli pozemkoví spekulanti (již zmiňovaný kolaps černošické ODS).
A ani politikaření není výsadou vysoké politiky,
ačkoli eskapády prezidenta Zemana těžko něco
předčí. No a přesvědčením, že vlastní názor je jediný správný, je česká společnost přímo posedlá.
Natož pak přiznávání omylů. V politice? Výjimečný jev.
Vstoupil jsem do místní politiky mimo jiné proto, že jsem se styděl za chování čelních představitelů našeho města. Kandidoval jsem tehdy za
VČ, protože jejich „zakladatelé“ dokázali nabídnout kompetentní a důvěryhodnou politickou alternativu, která nakonec učinila přítrž politickému
šíbrovství. Od té doby již uplynulo hodně času,
protestní étos vyprchal. Vzdorovat je ve svobodné
společnosti nejspíše snazší než utvářet, ale černošický vývoj mě naplňuje nadějí. Bez ohledu na
volební výsledek věřím, že VČ zůstanou i nadále
otevřenou platformou pro všechny, kteří ctí pravidla férové politiky, a kteří jsou ochotni věnovat
čas a energii ve prospěch černošické komunity.
A ať už bude po říjnových volbách hrát v místní
politice prim jakákoli strana, přál bych si, aby principy férové politiky i nadále ovládaly veřejné dění
v našem městě.

pení neznamená automaticky vyloučení
z otevřeného výběrového řízení? Těch jsou
v rámci města desítky, jen na provozování
občerstvení byly v poslední době minimálně
další dvě (Café Vera – provozovatel, který na
Černošice nemá žádné vazby, Mokropeská

aby tato zelená plocha zůstala plochou zelenou
k obecné prospěšnosti nás všech, kteří sdílejí
své životy v tomto městě. Kolem této otázky bylo
již řečeno hodně a jistě ještě řečeno bude. Nezůstávejme však jen u slov. Jen naše současné
činy budou hovořit nezpochybnitelným jazykem.
Těmto činům budou rozumět i naše budoucí
generace.
Jedna unce praxe je víc než tuny teorie. Ať za
nás tedy hovoří praxe.
Za petiční výbor Karel Foustka, Hanka Jelínková

2016 vyhlásila radnice řízení na umístění lukrativní obchodní provozovny v parku Berounka přímo
na cyklostezce. No a kdo si myslíte, že byl v tomto řízení úspěšný? Nebudu vás napínat, stal se jím
člen a dvojnásobný kandidát Věcí černošských.
Epilog:
Z orgánů města postupně odcházejí lidé, kterých si vážím, paní Daniela Göttelová, pan Michal
Strejček, bůh suď co je k tomu vedlo, nicméně
s proslýchá, že nechtěli být součástí určitých
praktik.
Není mým záměrem kohokoliv očerňovat, za
vším co jsem napsal si stojím a mohu to kdykoliv
obhájit.
Nu a tak přeji nově i postaru kandidujícím za
Věci černošské, aby měli klidný spánek a zachovali si morální kredit.
Příjemné dny a vždy může být lépe, zdraví
Jaroslav Novák

pláž – provozovatel spojený s jiným uskupením aktivním v zastupitelstvu). To, že odchod
osob, které za Věci černošické nekandidovali
ani se v současném volebním období nepodílejí na exekutivě, je jejich osobní rozhodnutí?
Tomáš Kratochvíl, člen rady za Věci černošické

z města a okolí
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Úřad pochybil a starosta selhal
Byla jsem u začátku i konce Andrey Červenkové ve funkci ředitelky školky Barevný ostrov.
V roce 2012 jsem s ní procházela nezařízenými třídami nové školky a poslouchala její plány – jak školku dovybaví a jaký bude přístup
k dětem, aby do školy odcházely sebevědomé
veselé bytosti. Za šest let tohle všechno Andrea Červenková dokázala. O to víc je konec
oblíbené ředitelky nejen smutný, ale především
ostudný. Objektivně lze konstatovat, že příčinou jejího odchodu byly chyby na straně úřadu
a lidské selhání starosty.
Dne 26. 9. 2016 dostává ředitelka Červenková z úřadu platební výměr. V kolonce osobní
ohodnocení je částka 15.400 Kč. Na hlavičkovém papíře úřadu a s podpisem starosty
Kořínka. Dne 1. 11. 2017 dostává další výměr
s toutéž částkou osobního ohodnocení. Hlavičkový papír úřadu, podpis starosty. Na základě
těchto dokumentů je ředitelce vypláceno úřadem stanovené osobní ohodnocení.

Vyjádření starosty
Text D. Göttelové překrucuje fakta a zamlčuje důležité údaje, a svým vyzněním je lživou
pomluvou. Paní ředitelce vyplácela její školka
výrazně zvýšený plat již od března 2016, po
chybné interpretaci úřední zprávy o státním
příspěvku k ročnímu rozpočtu školky. Později
to doložila platovým výměrem, který si sama
vystavila a kde byl její podpis na obou stranách. Tato informace, zásadní pro pochopení
věci, v textu úplně chybí. Pro město nastala
první možnost to odhalit teprve o půl roku
později, ale bohužel se tak nestalo. Naopak
se chybné číslo díky důvěře personalistky
ve správnost podkladů od účetní ze školky
dostalo do platového výměru vydaného úřadem kvůli plošné úpravě platových tarifů. Na
problém se přišlo až napodruhé, po plošném
zvyšování platů v listopadu 2017. V té době
byly zjištěny i chyby v účetní uzávěrce školky
a porušení zákona o finanční kontrole, když
paní ředitelka sama se sebou uzavřela druhou

V lednu 2018 tajemnice úřadu zjistila, že
osobní ohodnocení ředitelky Červenkové je
vyšší než u ostatních ředitelek školských zařízení. V podvečer 25. dubna 2018 si starosta
zve ředitelku Červenkovou na úřad. Obviňuje ji
z toho, že si neoprávněně vyplácela vyšší osobní ohodnocení a vyzve ji, aby peníze vrátila. Vše
za zavřenými dveřmi a beze svědků. V situaci,
která by pro kohokoliv byla nadmíru stresující, ji
starosta přiměl převzít dva antidatované platové
výměry s nižšími částkami.
Ředitelka byla přesvědčena, že se ničeho nezákonného nedopustila. Proto se dne
9. 5. 2018 dostavila na schůzi rady v doprovodu své právní zástupkyně. Ta radním sdělila, že
její klientka zákon neporušila, a nemá tedy co
vracet. Starosta přesto na vrácení peněz trval.
Před květnovým zasedáním zastupitelstva proběhla na úřadě schůzka ve složení Andrea Červenková s manželem, starosta Kořínek, radní
Kratochvíl a já. Teprve po ní starosta ustoupil.
Neuznal sice pochybení města, ale pochopil,
že případný soudní spor by město prohrálo.

pracovní smlouvu na práci hospodářky. Rada
města se snažila problémy řešit diskrétně tak,
aby uznávaná ředitelka mohla ve své práci pokračovat. Prioritou pro nás byla řada spokojených dětí a rodičů. Věřili jsme, že k chybám
nejspíš došlo nedopatřením a že nalezneme
s paní Červenkovou způsob, jak je napravit.
To, že pár týdnů po nalezení shody na řešení
problémů paní ředitelka i tak z funkce odstoupila, už bylo čistě její rozhodnutí, radou nikoliv
vítané, ale za dané situace vlastně pochopitelné. Bohužel někteří její blízcí, včetně blízké kamarádky D. Göttelové, z celé záležitosti
udělali předvolební veřejnou kauzu, kdy se paradoxně snaží veškerou vinu svalit na město.
Filip Kořínek

P.S.: Ještě ke konkrétním tvrzením Daniely Göttelové: Není pravda, že zvýšený osobní příplatek byl ředitelce vyplácen na základě platových výměrů od úřadu – školka jí jej
vyplácela už od března 2016 bez vědomí

Vadný proces – formální chyby města
1. Platební výměr z roku 2016 měl být dle zákona schválen radou města, protože obsahoval
jinou výši osobního ohodnocení než výměr předchozí. Teprve poté jej měl podepsat starosta.
Úředník, který vypsal výměr, nepředložil jej radě
k projednání a dal jej rovnou podepsat starostovi, za to nese plnou zodpovědnost.
2. Ve výměru z roku 2017 úřad zkopíroval výši
osobního ohodnocení z předešlého výměru.
Ukazuje to na naprosté selhání kontrolního systému úřadu coby zřizovatele školky. Chyboval
odbor tajemnice, úsek personální, odbor kultury
a školství a odbor finanční. Více na zvukovém záznamu ze zasedání zastupitelstva 11. 7. 2018.
Starosta si je toho všeho vědom. Přesto dál
tvrdí, že peníze byly vypláceny neoprávněně.
Nebyly – dělo se tak na základě dvou starostou
podepsaných platebních výměrů. Tečka.
Několikaměsíční nevybíravé jednání starosty,
tajemnice a radních vůči ředitelce Červenkové
vyústilo v její rezignaci.
Daniela Göttelová,
místostarostka města 2010-2014

města (školka je samostatný subjekt). Není
pravda, že problém zjistila tajemnice úřadu.
Dále: K mému prvnímu setkání s paní ředitelkou v této věci došlo již 12. února, nebylo
nijak vypjaté a ona na něm projevila připravenost odpovídající částky za březen až září
2016 vrátit do rozpočtu školky - otázkou
zůstalo období od září dále, i k tomu rada
později nechala zpracovat právní analýzu.
Není pravda, že pozdější opravné platové
výměry byly antidatované. Nemohu souhlasit, že věc je lidským selháním starosty – nebyl jsem tím, kdo problém způsobil ani kdo
ho zjistil, na setkání s paní ředitelkou jsem
pouze plnil zadání rady města a mé vystupování bylo korektní, na setkání rady s její právničkou jsem vůbec nebyl. Článek je natolik
nepravdivý a nactiutrhačný, že by možná ani
neměl být zveřejněn. Ale to by se redakce IL
a vedení města zase staly terčem kritiky, že
cenzurují, takže asi nezbývá, než tento kýbl
špíny na své hlavě snést.

Výzva: hluk z nákladních vlaků
V červenci t.r. byla podána stížnost ke Krajské hygienické stanici
(KHS) ve věci nadměrného hluku z železniční nákladní dopravy podpořená peticí ca 100 občanů Černošic. Problém hluku včetně možných
řešení byl následně projednán na jednání rady města Černošice 23.
7. Starosta p. Kořínek z pověření rady města odeslal na KHS podpůrný dopis s požadavkem, aby se stížností důkladně zabývali a problém
nebyl řešen hlukovou výjimkou. Nyní se čeká na vyjádření KHS. Další
průběh řešení a další informace najdete na k tomuto problému speciálně vytvořeném webu: http://hluk-cernosice.wz.cz.
Za účelem sdílení informací a k dalšímu postupu je vhodné, abychom se všichni, koho hluk z nákladních vlaků obtěžuje, spojili. Prosíme, ozvěte se nám všichni, komu hluk ze železnice vadí, potřebujeme
o vás vědět.
• Zajímá nás vaše zkušenost s hlukem (jak vás hluk obtěžuje, případně související zdravotní potíže, atd.).

• Potřebujeme se dozvědět o všech stížnostech na hluk podaných
v minulosti a o všech měřeních hluku (kdy, komu podány, jaký byl výsledek; o některých už víme, ale je možné, že nám i něco chybí).
Znalost odpovědí na uvedené otázky od co největšího počtu obyvatel Černošic nám pomůže v jednáních s KHS, SŽDC a ministerstvy.
Na uvedené internetové adrese je i diskuzní fórum, na kterém můžete
problematiku hluku veřejně diskutovat.
Za sdružení Černošice bez hluku
V. Jech (vjech@email.cz)
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Černošice dříve a dnes
Chtěl bych upozornit na podnětnou výstavu
„Černošice 1918 – 2018“ konanou v Mokropeské kapličce od 22. června do 22. července, na které byla také prezentována publikace
srovnávacích fotografií zpracovaná Vladimírem
Douskem, dlouholetým kameramanem České
televize. Je záslužné - obdobně jako je tomu
v publikaci „Dolní Mokropsy“ autorů D. Vojtíška
a Vl. Dostála -, že občané Černošic jsou v posledních několika letech seznamováni s historií
naší obce.
Prezentovaná publikace představená na výstavě černošickým občanům, kterých se zde sešel
značný počet, potvrzuje, že existuje zřejmá poptávka po historických dokumentech nejen mezi

starousedlíky ale i novými obyvateli naší obce.
Připomenutí časů dávno minulých je podnětné
nejen pro občany, jejichž osudy jsou dlouhodobě spjaty s tímto místem, ale i všech ostatních,
majících tak možnost identifikovat místo svého
trvalého bydlení v rámci publikovaných fotografií, včetně pečlivé grafické úpravy (M. Strejček),
která ji doprovází.
Na kvalitním křídovém papíře o 44 listech je
vytištěno celkem 88 barevných profesně velmi
zdařilých snímků, včetně reprezentativních panoramatických fotografií. Vydat tak technicky
náročnou knihu barevných fotografií bez jakékoliv sponzorské podpory jen potvrzuje vřelý vztah
autora k obci.

Úpravy ulice Červánková
Koncem června 2018 proběhlo v ulici Červánková u stavby “domu seniorů”
veřejné setkání k řešení konfliktní situace vyvolané kácením stromů v této
ulici. Zúčastnilo se přibližně 30 osob na pozvání organizátorky Jany Neumannové, mimo jiné i zástupci města, Komise pro vzhled města a životního
prostředí (dále jen “Komise ŽP”) a investora.
V ulici proběhlo kácení zeleně, které způsobilo negativní ohlas obyvatel
okolních domů a vyvolalo potřebu společného projednání, které by vedlo
k nalezení optimální varianty budoucího vzhledu ulice.
Představeny byly dva návrhy, jeden za město a druhý za obyvatele trojdomů (ul. Červánková, Ostružinová). Diskutovalo se především o průjezdnosti
ulice, výsadby nových stromů, o kácení stávajících stromů, umístění chodníku, údržby apod.
Řešila se i stávající situace stavby, kdy jsou občané v přilehlém okolí omezováni parkováním vozidel stavebních firem v ulicích a nerespektováním pravidel silničního provozu. To vyvolalo i obavy z řešení parkování v rámci projektu „domu seniorů“ a otázku, zda je kapacita parkovacích míst dostatečná.
Dle investora se neočekává nárůst dopravy v lokalitě a ani zvýšení potřeby
parkovacích míst (nad rámec plánovaných cca 28). Případné nedostatky
přislíbil s městem řešit.
Seznámení se závěry diskuze
Přestože dle územního plánu je ulice vedena jako veřejně přístupná
obousměrná komunikace, je cílem města stav, kdy nebude průjezdná pro
automobily a bude zklidněna zelení. Argumentem pro je bezpečný přístup
na dětské hřiště v ul. Červánková. Neprůjezdnost se zajistí demontovatelným sloupkem. Plánuje se zde od plotů zahrad
Foto: archiv Komise
oranžových domů zatravněný pás cca 70 cm
široký, vedle chodník ze zámkové dlažby 2 m
široký ohraničený obrubníky a mezi chodníkem a zdí budou vysázeny vzrostlé stromy (lípa
srdčitá – Tilia cordata, 5 ks) s podsevem luční
travní směsi. V ulici bude navrženo i odvodnění
z důvodu špatných hydrogeologických poměrů
(špatné zasakování přívalových srážek).
Město garantuje, že se z ulice nestane parkoviště pro “dům seniorů”, což bude v příštím
termínu jednání navrženo zástupci Města Černošice do usnesení Rady města Černošice.
Budoucí realizace
V srpnu bude požádán odbor životního prostředí Města Černošice o povolení pokácení
zbývajících dvou lísek tureckých, vzhledem
k jejich špatnému zdravotnímu stavu. Mají
množství suchých větví a úzké chudé koruny.
Vysázení stromů je plánováno na podzim
2018. O výběru dřevin se diskutovalo na zmí12

Publikace v daných souvislostech je mimo
jiné potvrzením, že Černošice, jež byly v rámci
projektu „Obce v datech“ prohlášeny 3. nejlepším místem pro život v ČR (viz. Informační listy,
srpen 2018, str. 5) si zasluhují takovéto pocty.
Knize by se mělo dostat co největšího rozšíření
již také proto, že obec, úzce spojená s kultovní
řekou Berounkou, je rovněž místem, kde mnozí
Pražané tráví svůj volný čas a jejich domy i chaty jsou tak rovněž zachyceny na předložených
dobových i současných fotografiích, na kterých
vidíme i zásadní proměnu celé zdejší krajiny.
Josef Kraus - senior

něném setkání občanů a následně ještě v emailové rozesílce. Finální detailní návrh výsadby zpracovala Komise ŽP, detailní informace naleznete
v zápise z uvedeného setkání na webových stránkách města (https://www.
mestocernosice.cz/mesto/mesto-cernosice/vedeni-mesta/rada-mesta/
komise/).
Travnatý pás Komise ŽP navrhla osít luční travní směsí, čímž dojde ke zvýšení ekologické hodnoty a ekovýchovnému efektu. Směsi nejsou náročné
na zavlažování a časté sečení (2x-3x ročně) a jsou odolné vůči suchu. Na
realizaci se bude podílet investor “domu seniorů” a Technické služby města
Černošice.
Děkujeme všem zúčastněným za jejich aktivní účast a snahu dojít ke společnému řešení.
Za Komisi pro vzhled města a životního prostředí
Jana Slezáková

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

Slavnostní koncert ZUŠ v městském sále / ZUŠ
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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
Mapa města Černošic - kdo kde volí
https://www.gobec.cz/cernosice/#15/1594822.67/6438752.95/GYQwjA3GBMCcJTgIwgORKoA
Volební okrsek bude zároveň uveden i na obálce s hlasovacími lístky, které Vám budou doručeny do 2. 10. 2018.
Upozorňujeme, že pro volby do zastupitelstev obcí nelze volit na voličský průkaz.
Výsledky voleb do zastupitelstva města Černošice najdete na úřední desce dne 6. 10. 2018 po sečtení výsledků a na stránkách https://www.czso.
cz/csu/czso/volby-2018.
Pokud někdo zjistí ve dnech voleb, že nemá platný občanský průkaz, je možné si na správním odboru MěÚ v Podskalské 19, Praha 2 (otevřeno
po celou dobu konání voleb) nechat udělat zdarma na počkání občanský průkaz s platností na 1 měsíc.
Ze závažných, zejména zdravotních, důvodů můžete požádat Městský úřad (případně ve dnech voleb okrskovou volební komisi) o to, abyste mohli hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. Budou k Vám
vysláni dva členové s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Požadavky na hlasování do přenosné volební schránky
můžete zasílat na e-mail kancelarstarosty@mestocernosice.cz nebo se domluvit telefonicky na tel. č. 221 982 530, 607 015 369.
Lenka Jochová, referentka krizového řízení a kontroly
cernosice 184x127 cb2_Sestava 1 12. 8. 2018 18:41 Stránka 1

PRIORITY TOP 09 ČERNOŠICE
 Zrychlení výstavby dešťové kanalizace a větší důraz na
zadržování vody v krajině
 Řešení dopravní situace v okolí školských zařízení
 Zvýšení bezpečnosti osob pohybujících se na silnicích a cyklostezkách budováním přechodů, chodníků a pásů pro chodce
 Využití participačního rozpočtu k většímu zapojení obyvatel
do rozhodování o rozvoji města
 Rozmnožení veřejné zeleně ve městě a zajištění její profesionální údržby
Plný text volebního programu
a kompletní kandidátku TOP 09 Černošice najdete na
www.top09.cz/cernosice

ZKUŠENOSTI ROZHODUJÍ
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Tři části – jedno město
www.trojlistek.org
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Vážení čtenáři,
rádi bychom vám představili naše kandidáty do zastupitelstva města Černošice. Je to pestrá paleta oborů,
vzdělání a všelidského zaměření. Kandidátní listinu Pirátů stavíme na mnohaletých zkušenostech VPM (Volba pro město) a obohacujeme ji o další nové osobnosti. Všechny nás spojuje láska k městu, patriotismus
a přístup založený na konstruktivním jednání a dobrých sousedských vztazích. Jsme připraveni stejným
způsobem jednat i v zastupitelstvu. Piráti Černošice si
vás tímto dovolují požádat o podporu při podzimních
komunálních volbách. Více informací, program a naše
myšlenky naleznete na www.cernosice.pirati.cz nebo
na našem facebooku.

Těšíme se na setkání s vámi:
• neděle 9. září od 16.00 na prostranství před komunitním centrem MaNa, Komenského 2018
• sobota 22. září od 16.00 ve skate parku
Mokropsy
• neděle 30. září od 18.00 v restauraci Pod
Lípou, Dobřichovická 754
Přijďte si popovídat s našimi kandidáty a kandidátkami o programu, vizi a výzvách pro další volební období.

Michal Trešl (25), um. kovář
Mgr. Marek Jeřicha (27), učitel
Bc. Magdalena Voldřichová (24), studentka
Bc. Barbora Nováková (39), web-design
Mudr., Ing. Jan Biskup (28), lékař
Bc. Jan Slavíček (25), student
Prof., Ing.,CSc. Václav Řepa (60), učitel
Ing., Ph.D., MBA Aleš Pajgrt (61), projekt. manažer
Michaela Voldřichová (51), hl. kurátor Nár. muzea
Jan Vošahlík (25), programátor
Ing. Matěj Šebek (26), vědecký pracovník

Ing. Adam Pajgrt (31), projektový manažer
Bc. Josef Linhart (40), projekový manažer
Dis. Renata Trešlová (53), referent
Václav Pavlíček (46), elektrotechnik
Mgr. Hana Řepová (57), psycholožka
Jan Dragoun (21), truhlář
Petr Kačírek (24), cestovní ruch
Bc. Marek Wolf (24), student
Ing. MBA Karel Foustka (62), učitel
Štěpán Poul (27), živnostník
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z města a okolí

SPOLU lépe, než SAMI

FOTO: Petr Kubín

Dnes se sdružujeme ponejvíce na sítích,
ale vždy tomu tak nebylo. Síť znali naši
předkové ve smyslu rybářském, sportovním, geografickém. Síťovka byla praktickou nákupní taškou, navíc ekologickou.
Pravda, ne vždy ji bylo čím naplnit.
Lidé se spolčovali dobrovolně a rádi. V dobách
totalit se scházeli, že museli, dnes proto, že
sami chceme. Těšilo je, že se jim dařilo společně něčeho dosáhnout, na co by sami nedosáhli.
Ten pocit, kdy prožíváme Spolu nějaké úsilí, které vede ke zdárnému konci, máme rádi i dnes,
a je to jedno, zda nám je devět nebo devadesát. Udržet spolek při životě ale nebylo snadné,
ostatně to není jednoduché ani v našem grantovém století, kdy může více záležet na formulaci dotace, než na samotné kvalitě projektu. Při
spolkové činnosti se naše „trojvesnice“ Černošice–Mokropsy–Vráž buď spojovala, nebo naopak vymezovala a soupeřila.
Občan Havel vyzýval k znovuobnovení silné
občanské společnosti. Snad můžeme konstatovat, že jsme s tím trochu hnuli. Pravda, trvalo to
skoro 30 let a ještě nejsme u konce. Direktivní
příkazy vystřídala možnost alternativní volby, která nás někdy zaskočí ještě dnes.
Jaké to bylo před sto lety?
Připomenout 100 let v jedné místnosti je úkol
přetěžký. Byl rok nula – 1918, ještě nevlála
současná vlajka, nezněla hymna, vše bylo ještě v duchu mocnářství. Vracejí se vojáci domů,
někteří jako invalidé, jiní se nevrátí vůbec. Více,
než obětí války, přinese řádění španělské chřipky. Ale bylo veliké nadšení, lidé se sdružovali
tehdy, ale i před tím, protože to je lidská potřeba. Nesnáze se lépe překonávají a Spolu se více
prožívá i radost. Jedním z nejstarších spolků byl
Přemysl pod Kazínem, který založil rolník Karel
Zdeborský. Již v roce 1848 spěchá jeho Selská
jízda s mohutným praporcem Praze na pomoc,
leč se brzy navrátili z Chuchle. Nu což, alespoň
to zkusili. Další spolky: Podpůrný spolek Kazín
a Bratrstvo v Černošicích. Sdružovali se řemeslníci, sportovci, kumštýři, hasiči. Často kráčeli
v průvodech svátku Božího těla, později v průvodech prvomájových a masopustních. Pohledem
historiků i ekonomů bylo těch prvních dvacet let
dominantních pro celé století republiky, potažmo z této doby čerpala často sužovaná země
neustále. Jak se proměnily Černošice, můžete
snadno porovnat v nové obrazové publikaci Vladimíra Douska.
Dost těžce se pracovalo a něco jako volný čas,
natožpak jeho aktivní naplnění, se jako požadavek dlouho neobjevuje. Dnes mají někteří volného času, že často nevědí, jak s ním naložit.
Sokol sdružuje všechny lidi napříč věku a profesím, kteří se nejen rádi pohybují, ale i vzdělávají. V novém státě pak rozvíjejí myšlenky demokracie a národního cítění, což se opět oběma
totalitám nelíbí. Přidalo se i mnoho dalších
sportovních klubů, tenis, zápas, kopaná, hokej,
gymnastika.
Sbor dobrovolných hasičů vznikl v Černošicích a Mokropsích a má za sebou řadu zachrá-
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-- Výstava „Naše spolky“ měla obrovský úspěch. --

něných životů a majetků. Dobrovolnost a sdružování mají ve svém názvu. Před sto lety tu bylo
dost chalup s doškovou střechou… Požár v roce
1935 se zmiňuje ještě o dvou domech. Dnes,
kdy jim místo „požárníci“ znovu říkáme „hasiči“,
zasahují často u dopravních nehod a povodní.
Ochotnické spolky - působily na Vráži, v Mokropsech i Černošicích. Kromě domácích se angažovali i letní hosté – profesionální herci a zpěváci. Premiéry byly vždy hojně navštěvované. Tři
sály praskaly ve švech.
Vše pro děti…
Ne vše, co se dělalo, bylo s čistými úmysly,
často totalitní ideologie z toho dost trčela. Ne
vždy se mohly děti, respektive jejich rodiče rozhodnout, do jakého spolku či kroužku je zapsat.
Děti navštěvovaly Sokol a sportovní kluby. Ve
škole zájmové kroužky – modelářský, zdravotnický, údržbářský, včelařský, vaření. Někteří byli
zapsaní na náboženství, které později vytlačily
Jiskry, Pionýr a Svaz mládeže. Sdružují se Zdravotníci, Zahrádkáři, Myslivci, Rybáři, Důchodci
a Militaristé ve Svazarmu. Mimo hlavní proud se
nabízí dětem smysluplná činnost v Osvětové besedě a Lidové škole umění.
Rozšíření nabídky nastává po roce ‘89. Skaut
FOTO: Ivan Látal

vychází z ilegality, pokračují Letečtí modeláři,
turistické kroužky, pracuje Mládež při Církvi bratrské i místním katolickém kostele. Objevují se
i nestátní zařízení – mateřské školky, které pomáhají částečně řešit neustálý převis poptávky.
Což je lepší případ, než mají jinde, kde školky
a školy pro malý počet žáků zavírají. Nově se objevují mateřská centra a kluby seniorů.
Babičky nestačí svá vnoučata převážet
z kroužku na kroužek, otázkou je, zda jsou šťastnější, než byly ony samy ve svém mládí.
Před půl rokem – 11. ledna proběhlo v Club
Kině setkání spolků, organizací a škol s cílem
mapovat aktivity k oslavám 100 let republiky.
Mnohé slibované akce již proběhly, jiné nás
ještě čekají. Zakladatel státu TGM, když se blížil
jeho čas, zanechal nám vzkaz:
„Budu se na vás dívat, jak to tu vedete!“
Co mu odpovíte dnes?...
Prosím, ne moc nahlas, jsou tu děti. Těm ale
určitě nahlas vyprávějte, jakých těch sto let bylo,
CO a PROČ slavíme.
Ivan Látal,
Černošická Společnost Letopisecká

-- Připomenout 100 let v jedné místnosti byl
těžký úkol. Ale podařil se. --
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Dvě nenápadná výročí našich železničních
zastávek
Česká západní dráha – jednokolejka byla slavnostně otevřena 14. 7. 1862, vlaky však v Černošicích
nezastavovaly a později zde stavěly jen o víkendech, tzv. zábavné, výletní vlaky.
Zastávka Černošice (Ober Černoschitz, také Černošic) byla zřízena roku 1883. Nastupujeme
a vystupujeme zde už 135 let! Tehdy v plném komfortu i s toaletami…
Druhá kolej Radotín-Karlštejn byla postavena roku 1908. Zastávka Dolní Mokropsy byla otevřena
až r. 1933, letos slaví… 85 let!
Vzhledem k seniorskému věku by si obě zasloužily větší péči.
Ivan Látal, Černošická Společnost Letopisecká

Posezení u příležitosti Svátku seniorů
Kdy: pondělí 1. října od 14.00
Kde: Dům s pečovatelskou službou
U příležitosti oslavy mezinárodního Svátku
seniorů se již tradičně v Domu s pečovatelskou službou uskuteční posezení. Srdečně
zveme seniory z města Černošice, kteří mají
rádi dechovou hudbu. Čeká nás posezení u sklenky šumivého vínka a drobné
pohoštění, které pro vás připraví naše pečovatelky. Dobrou náladu pak doplní i živá

hudba, kterou nám zajistí dechová hudba
BEROUŇAČKA.
Rezervace míst z důvodu omezené kapacity sálu je osobně v Domě s pečovatelskou
službou u paní Moniky Lípové, případně na
telefonu 723 504 573 nebo 251 177 564,
nejpozději však do 21. 9. 2018.
Těšíme se na Vás.
Miroslav Strejček, vedoucí odboru
Dům s pečovatelskou službou

Moje maminka
má Alzheimerovu
nemoc
Kdy: úterý 18. 9. v 17.00
Kde: K
 omunitní centrum MaNa,
Komenského ul.
Pečujete doma o blízkého člověka s Alzheimerovou nemocí nebo některým typem
demence? Pak právě Vás zveme na setkání pečujících, které v Černošicích pořádá
organizace Dementia I.O.V., z.ú. každé 3.
úterý v měsíci od 17.00 hod. Scházíme se
v prostorách Komunitního centra MaNa,
na adrese: Komenského 2018. Další setkání proběhne v úterý 18. 9., dozvíte se
více na téma: Jak poznat demenci u seniora a jaké kroky podniknout. Konkrétní
informace o projektu "Neformální péče"
naleznete na webových stránkách naší organizace www.dementia.cz.
A jak mi vlastně pomůže, když se zúčastním? To by nám určitě řekla paní Helena,
která péčí o maminku již prošla a prožila
mnoho těžkých dní a nocí, než se zcela vyčerpaná rozhodla přijít pro radu a pomoc.
O rok později se nám svěřila, že kdyby se
tehdy rozhodla zvládnout vše sama, psychicky by ji to zlomilo. Podle jejích slov jí
asi nejvíce pomohla duševní podpora, tipy,
jak zvládat náročné situace, a neméně také
možnost probrat starosti každodenní péče
s lidmi, kteří přesně vědí, o čem mluví.
Společně se dá vše zvládnout snadněji… Těší se na vás Petra Petříková, koordinátorka neformální péče (tel.: 724 076
964, petra.dementiaiov@gmail.com).
Veronika Maslíková
DEMENTIA

-- Posezení na svátek seniorů se stává příjemnou tradicí. -FOTO: archiv DPS
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Začíná školní rok
2018-2019
Ohlédnu-li se za uplynulým školním rokem,
musím s radostí konstatovat, že se daří udržet
velmi dobrý standard ve výchově a vzdělávání
našeho žactva, škola postupně získává velmi
dobrý kredit u rodičovské veřejnosti i díky nadstandardní nabídce výuky v některých pilotních
programech.
Nezbytnou podmínkou pro zvyšování kvality
výchovně vzdělávacího procesu je pedagogický
sbor, který odvede tu nejdůležitější práci. Každým rokem se zvyšuje počet žáků a v souvislosti
s tím i počet pedagogických pracovníků. Od
1. 9. 2018 otevíráme 5 prvních tříd pro 118 prvňáčků. Počet tříd se opět navýšil na 39 - historicky nejvyšší počet. Celkový počet žáků, který
bude ve školním roce 2018-19 navštěvovat naši
školu se blíží již k devíti stům.
Podmínky k výuce se díky zřizovateli mění
k lepšímu díky stavebním záměrům, které jsou
postupně realizovány. Na jaře 2018 začaly stavební práce na sportovním oválu, který by měl
přispět k ještě lepším sportovním výkonům našeho žactva. Ve školním roce 2017-18 vybojovali žáci, kteří reprezentovali školu v rámci školní
ligy v různých sportovních odvětvích v konkurenci 29 škol okresu Praha-západ krásné 2. místo.
Vzhledem k rostoucímu počtu žáků bylo nutné
začít se stavbou další, již čtvrté budovy v ulici
Pod Školou, ta by měla začít sloužit od příštího
školního roku. Kromě 4 učeben by v ní měly být
i dílny a aula, kam by se mělo pohodlně vejít
až 50 posluchačů. Provoz školy bude v tomto
školním roce díky stavbě nové budovy náročnější, ale věřím, že společně všechna úskalí
zvládneme.
Ráda bych touto cestou popřála všem novým
i stávajícím žákům, aby do školy chodili rádi
a získávání nových poznatků je těšilo. Všem pedagogickým pracovníkům, aby jim vydržel pedagogický optimismus po celý rok a svým svěřencům předávali nové poznatky a zkušenosti co
nejzajímavějším způsobem.
Jak řekl americký spisovatel Farrar Browne
(19. století): „Průměrný učitel vypráví, dobrý učitel vysvětluje, výborný učitel ukazuje a nejlepší
učitel inspiruje.“
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Ludmila Zhoufová, ředitelka ZŠ Černošice

Foto tábor školy vidění zuš černošice
Pátý ročník byl hojně zastoupen, proběhl od 9. do 13. 7. Každý žák si udělal výtvarný objekt – Moje planeta a k němu během týdne připravoval vlasní portfolio fotografií, vše jsme na
závěr vystavili na plotě zahrady ZUŠ. Byla to naše druhá «plotová» výstava, protože naše působiště – zahradní domek není
ještě dostavěn.Celý rok jsme se učili v náhradním prostoru,
který nám ochotně poskytkla firma IBS-Rokal, s.r.o. v Mokropsích. Za přístřeší děkujeme. Poděkovat se sluší ZUŠ, restauraci BOLLETA, studiu FOTO RAF, Vladimíru Douskovi, Tomáši
Tuháčkovi a Martinu Frýdlovi. V jeho atelieru a temné komoře
jsme strávili velmi zajímavé odpoledne.
Ivan Látal
-- Mladí fotografové a fotografky se na letním táboře
sešli již popáté. -18

FOTO: Ivan Látal
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Přehled kroužků
Pilates s prvky power jogy

KONDIČNÍ CVIČENÍ

KATEGORIE: dospělí
KDY: úterý 8.30 - 9.30
KDE: městský sál na Vráži
KONTAKT: Eva Štiková: 606 604 747

KATEGORIE: dospělí – ženy
KDY: středa 19.00 – 20.00
KDE: MŠ Barevný ostrov
KONTAKT: Dana Pánková, www.danapankova.
cz, dana.pankova@email.cz
Kondice, střed těla, strečink, T-bow, overbally,
thera- bandy.

Cvičení pro seniory
KATEGORIE: dospělí
KDY: úterý 9.45 - 10. 45, čtvrtek 9.00 - 10.00,
pátek 9.00 - 10.00
KDE: městský sál na Vráži
KONTAKT: Věra Macourková - tel. 739 639
875, e-mail vera.macourkova.vm@seznam.cz
Cvičíme pro udržení dobré kondice po šedesátce a déle. Snažíme se o sloučení prvků klasického rehabilitačního cvičení a východních cvičebních systémů, tedy zdravotní tělocvik s prvky
jógy a pilates. Mimo tělocvičnu společně vyrážíme na výšlapy do přírody, v zimě také do hor,
v létě k moři.

Total body work
KATEGORIE: pro ženy i muže od 18 let
KDY: středa 18:45 - 20:00
KDE: městský sál na Vráži
KONTAKT: Markéta Brodová – tel. 774 964
934, email marketa.brodova@seznam.cz
Lekce se skládá ze tří posilovacích částí a dlouhého strečinku. Nemusíte přemýšlet o aerobikových krocích a tělo dostává brzy krásné tvary.

Zumba pro děti i dospělé –
Vendula Kořínková
KATEGORIE: děti i dospělí
KDY: úterý 17.00 Zumba pro děti (7-10 let), úterý 18.00 Zumba pro děti (11-14 let), úterý 19.00
Zumba pro dospělé (15+)
KDE: městský sál na Vráži
KONTAKT: Vendula Kořínková, email vendula@
zumbafitness.cz, tel. 604 105 928, www.zumbafitness.cz
Zumba je taneční fitness hodina plná energie,
skvělé hudby a dobré nálady. Kombinuje dynamické latinsko-americké tance s aerobními
pohyby. Je to cvičení, které zaručeně zvedne
náladu díky spoustě vyplavených endorfínů. Můžete začít na jakékoliv úrovni. Zumba je určená
pro všechny bez ohledu na věk, kondici, taneční
či sportovní zkušenosti. Hodiny dětské zumby
jsou určené pro holky i kluky, plné tance i pohybových her. Zumba pro všechny je opravdu pro
všechny, po prvních třech lekcích zvládne choreografie úplně každý. Tančíme nejen latinské
rytmy, ale i na aktuální světové hity. Zhruba 10
minut v hodině věnujeme posilování a na závěr
nesmí chybět protažení.

PILATES - JÓGA
KATEGORIE: dospělí – ženy
KDY: pondělí 20.00 – 21.00
KDE: městský sál na Vráži
KONTAKT: Dana Pánková, www.danapankova.
cz, dana.pankova@email.cz
Posílení středu těla a svalů s tendencí k ochabování, protažení zkrácených svalů, dechová
cvičení, prstová abeceda.

KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ
KATEGORIE: dospělí – muži
KDY: neděle 20.00 – 21.00
KDE: Sokolovna Černošice
KONTAKT: Dana Pánková, www.danapankova.
cz, dana.pankova@email.cz
Doplňkové cvičení pro ty, kteří cítí, že pouze
kolo nebo fotbal nestačí. Protažení zkrácených
svalů, posílení středu, dechová cvičení, správné
držení těla

KDY: středy 10.00 - 11.00 (roč. 2014-2015
s doprovodem rodiče), čtvrtky 15.00 - 16.00
(roč. 2013-2014 bez doprovodu rodiče)
KDE: městský sál na Vráži
KONTAKT: Karolína Mrázová, karolina.sportgym@gmail.com, tel. 602 836 226
Všestranná pohybová průprava pro rozvoj motoriky a základy gymnastiky.

Tenisový kurz + individuální
tréninky
KATEGORIE: děti 4-17 let + dospělí
KDY: čas tenisového tréninku a kurzu dle
dohody
KDE: TC-Mokropsy, Jetelová 2183
KONTAKT: Andrea Plecitá: 721 377 819
Nabízíme tenisové kurzy pro děti, individuální tenisové hodiny jak pro děti, tak i pro dospělé.

Pilates
Kategorie: pro ženy (čtvrtky 20.15 pro muže)
Kdy: denně ranní i večerní lekce
Kde: Pilates Studio, Karolína Mrázová + dopolední lekce v JojoGym Dobřichovice (s hlídáním
dětí)
Kontakt: www.pilates-cernosice.cz, pilatescernosice@seznam.cz, tel. 602 836 226
Lekce pro všechny, s využitím lehkých pomůcek
(balanční válce, bosu, velké míče, overbally).

Pilates Fitness Barre
KATEGORIE: pro ženy
KDY: pátky 19.00 - 20.00
KDE: městský sál na Vráži
KONTAKT: www.pilates-cernosice.cz, pilatescernosice@seznam.cz, tel. 602 836 226
Dynamicko-funkční trénink s využitím baletní
tyče a lehkých pomůcek (kombinace pilates,
baletu, posilování a protahování).
FOTO: archiv K. Mrázové

Sportovní gymnastika
KATEGORIE: školní a předškolní děti
KDY: pondělí + středa, 16.00 - 17.30
KDE: Hala Věry Čáslavské
KONTAKT: Karolína Mrázová, karolina.sportgym@gmail.com, tel. 602 836 226
Kurzy sportovní gymnastiky pro děti, možnost
závodní činnosti.

Sportovní gymnastika pro
nejmenší děti
KATEGORIE: ročníky 2013-2015

Black Bikes
KATEGORIE: ročníky 2007-2009
KDY: úterý v 17.30
KDE: sraz vždy na hřišti na Husové
KONTAKT: bike.cernosice@gmail.com
Mládežnický cyklistický klub byl založen před
rokem, jeho členové si sami vybrali název Black
Bikes. Náplní jsou dále víkendové výjezdy cca
1 za měsíc, popřípadě závody, v zimně in-door
příprava a případně běžky. Vedoucí klubu/trenéři jsou Michael Mullen a Igor Klajmon.

Lední hokej - nábor dětí do
oddílu ledního hokeje
KATEGORIE: pro děti 4–8 let
KDY: od 20. září, neděle 8.00 – 9.00, úterý
15.00 – 16.00, čtvrtek 15.00 – 16.00
KDE: Zimní stadion Černošice, Fügnerova
1244
KONTAKT: Martin Jůzek – tel. 602 390 430,
www.sk-cernosice.cz
Zveme všechny kluky a holky ve věku od 4 do
8 let se zájmem o bruslení nebo lední hokej na
tréninky našeho náboru. Naši zkušení trenéři
vám pomohou zjistit, jestli máte pro hokej nadání
a připraví vás na vstup do skutečného týmu.

Krasobruslení a výuka bruslení
KATEGORIE: děti od 4 let i dospělí
KDY: každý den září 2018 - duben 2019
KDE: Zimní stadion Černošice
KONTAKT: Krasobruslecernosice@atlas.cz ,
www.krasobruslecernosice.cz
Kurzy bruslení probíhají pod odborným dohledem. Výuky a kurzy jsou určené nejen pro děti,
ale i pro celé rodiny. Snažíme se vést svěřence
k lásce k sportu, který je velice náročný, ale zároveň je kvalitní průpravou do budoucího vývoje
dítěte. Poskytujeme možnost trénovat vícekrát
týdně a snažíme se o co největší časovou fle19
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xibilitu, a tím tak vytvořit podmínky pro zájemce z řad dětí, které díky školním povinnostem
nemohou trénovat v čase běžně nabízených
ledních hodin. Pořádáme kempy pro dospělé,
individuální výuku techniky bruslení exhibiční vystoupení a pohárové závody černošický Ledový
trojlístek.

Taneční dílna
KATEGORIE: děti 6 – 11 let, dospělí
KDY: děti út 15.00-16.00, dospělí – pátek
17.00-18.00
KDE: Tenis Club Mokropsy
KONTAKT: Milan Odstrčil, odstrcilmilan4@gmail.
com, 725 258 004
Lekce taneční a pohybové dílny pro dospělé
budou probíhat pod vedením Milana Odstrčila.
Milan Odstrčil je profesionální lektor, tanečník
a choreograf, který působil například v národním divadle či v mezinárodním souboru 420PEOPLE. V lekcích Milana se budete moc příjemně odreagovat pomocí pohybu a tance. Formou
strečinku a základních pohybových, tanečních
technik se naučíte vnímat tanec jako základní
a naprosto přirozenou formu lidského bytí. Děti
se budou rozvíjet i v moderním tanci a v akrobacii. První hodinu si můžete nezávazně vyzkoušet
zdarma.

Keramika, malba a grafika
KATEGORIE: děti a dospělí
KDY: Keramika – děti: každý týden středa 14.00
- 16.00 hod., čtvrtek 14.00 - 18.00;
Keramika – dospělí: 1x za 14 dní středa 18.00
- 20.30, čtvrtek 18.00 - 20.30, pátek 18.00 20.30; Malba, kresba a grafika – děti: každý týden středa 16.00 - 18.00; Malba, kresba a grafika – dospělí: 1x za 14 dní pátek 17.30 - 20.30
(Dobřichovice, atelier Za Parkem)
KDE: Jihlavská ulice (u bus zast. Kladenská)
KONTAKT: Jitka Jandáková - 732 455 551, jitka@mystik.cz, www.keramika-jj.cz
V malém domácím studiu (max. 4-5 osob) již
mnoho let vítám zájemce o keramiku a malování.
Výuku přizpůsobujeme podle školních rozvrhů,
podle možností dětí i dospělých. Pitný režim je
samozřejmostí a i něco malého a zdravého na
zub se najde. Na závěr šk. roku pravidelně pořádáme společnou výstavu prací. Během roku
chystáme také sobotní či nedělní semináře ve
studiu, které jsou zaměřené tématicky. Přesnější informace jsou vždy včas i na webových stránkách. Máme hrnčířský kruh i vlastní keramickou
pec a na grafické práce kvalitní satinýrku. Každý, kdo rád tvoří, maluje a objevuje, je srdečné
vítán.

Keramika PohodArt
KATEGORIE: děti od 5 let a dospělí do 105 let
KDY: pátky, někdy soboty
KDE: Sadová ulice - soukromá keramická dílna
KONTAKT: capkova.magdalena@seznam.cz,
FB pohodart
Naše keramická setkávání probíhají pod jednoduchým heslem: “Budeš překvapen/a, co dokážeš!“ Práce s hlínou v sobě přirozeně kloubí
velmi tradiční řemeslnou činnost s osobitou tvořivostí. Modelujeme drobné předměty, vázičky,
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figurky, svícínky, dárkové předměty atd. Výrobky
pak dekorujeme engobami, glazurami, sklem
a dalšími technikami. Snažím se, aby v zadáních
a inspiracích bylo dostatek prostoru pro osobní
sebevyjádření a podporuji originalitu.

Keramika – Dílna deseti prstíků
KATEGORIE: děti a dospělí
KDY A KDE: ZŠ Mokropsy – keramika pro děti
– pondělí a čtvrtek 14.00-15.00; Černošice –
Mokropsy, ulice U Mlýna (nad pláží) – keramika
pro děti – středa 12.00-14.00, 14.00-15.30,
15.30-17.00; čtvrtek – 16.00-17.30; Černošice
– Mokropsy, ulice U Mlýna (nad pláží) – keramika pro dospělé – pátek 16.30-19.30
KONTAKT: Lucie Janášová – 602 278 377, luciejanasova@seznam.cz

Fotografický kroužek "Vyprávění
obrazem"
KATEGORIE: pro děti od 10 let
KDY: pondělí 16.30 – 18.00 (pro děti 8-9 let
jiný termín po domluvě, délka 1h)
KDE: Černošice, ul. Kladenská + fotografické
vycházky v okolí.
KONTAKT: Veronika Kurelová, tel. 604 234
224, www.atelierportret.cz
Náplní bude seznámení s fotografickými přístroji
a s jejich možnostmi, práce v ateliéru i v exteriéru, obrazové reportáže, fotografická laboratoř,
video, společné diskuze, návštěva galerie a na
závěr vystavení snímků.

Model klub Černošice
KATEGORIE: pro děti od absolventů 3. třídy,
mládež i dospělé
KDY: celoročně podle zájmu, tradičně schůzky
ve středu, bude-li zájem i jinak (38. sezónu zahájíme ve středu 12. září)
KDE: v Mokropsích, Srbská 660
KONTAKT: L.apeltauer@volny.cz, tel. č.: 605
545 615
Hlavně modelářství letecké. V letních akcích
úspěšně spolupracujeme se sdružením "S dětmi a pro děti".

Výtvarné kurzy Martiny Fojtů
KATEGORIE: pro všechny věkové kategorie děti od 6 let, studenti, dospělí, příprava k talentovkám na střední a vysoké výtvarné školy
KDE: Majakovského 1633, Černošice - Vráž.
Kurzy pro děti od 6 do 10 let probíhají v ZŠ Mokropsy. Vyzvedáváme děti z družiny.
KONTAKT: tel.: 608 068 078, email: fojtumartina@seznam.cz, bližší informace na stránkách
www.vytvarnekurzymartinyfojtu.com

Vaření pro děti
KATEGORIE: děti 1. – 3. třída
KDY: pondělí 15.00 – 16.00, 16.00 – 17.00,
17.00 – 18.00 (zahájení kurzů 2. týden v září)
KDE: Komenského 100
KONTAKT: Kateřina Beranová, 775 910 380
Naučíme děti jednoduché pomazánky, svačinky,
sladké a slané pokrmy. Všechno tak, aby nám to
chutnalo a užili jsme si to. Každou lekci si odneseme něco dobrého. Cena: 10 lekcí 1.800 Kč.

Beránkohraní
KATEGORIE: předškolní děti
KDY: zahájení kurzů 2. týden v září 2018
KDE: Komenského 2018
KONTAKT: Kateřina Beranová, 775 910 380
Každé pondělí a úterý 9.00 – 12.00, prostor
MaNa. Program: basničky, písničky, tvoření
a pobyt venku. Max. skupinka 6 dětí / 1 lektor.
Cena 3.200 Kč / měsíc. Přihlášky do konce
srpna na kacka.beranova,cz.
FOTO: archiv MC Mraveniště

Mraveniště Černošice z.s.
KATEGORIE: děti s rodiči
KDY: pátek od 9 do 11 hodin
KDE: centrum MaNa, Komenského 2018
KONTAKT: www.mcmraveniste.cz
14. září otevíráme mateřské centrum Mraveniště, klub vedený maminkami, určený k setkávání
dětí od narození po předškoláky a těch, kteří
o ně pečují. Ráno si u nás můžete vychutnat
šálek kávy a tradiční domácí zákusek. V 9.30
následuje vzájemné uvítání, říkání básniček,
zpívání, cvičení, případně poslouchání pohádky.
Po svačině je připravena výtvarná aktivita. První návštěva pro nové maminky je zdarma. Jednorázové vstupné 60 Kč. Připravujeme bazary
dětských věcí, přednášky, lampionový průvod
a dětský den.
FOTO: archiv P. Hokra

Keramika pro děti
KATEGORIE: děti 1. – 3. třída
KDY: úterý 16.30 – 17.30 (zahájení kurzů 2.
týden v září)
KDE: Komenského 99
KONTAKT: Kateřina Beranová, 775 910 380
Hravým způsobem si budeme hrát, učit se krok
po kroku. Skupinka 7 dětí. Cena 2.800 Kč /
pololetí.

Pavel Hokr - hudební škola
KATEGORIE: děti i dospělí
KDY: pondělí - pátek; 13:00 - 19:00
KDE: ZŠ Mokropsy, ZŠ Komenského

z města a okolí
KONTAKT: info@pavelhokr.cz, 608 745 262
Výuka hry na hudební nástroj - klavír, kytara
(akustická i elektrická), zobcová flétna. Výuka
probíhá individuálně, učíme se hrát pro vlastní
potěšení, písničky si sami vybíráte, koncertujeme 2x za rok, první 2 lekce jsou nezávazné.
Více informací na www.pavelhokr.cz.

pravu pro předškoláky, v základním studiu pak
současný a lidový tanec. Děti od 1. ročníku působí ve Folklorním souboru Pramínek. Důraz je
kladen na tvůrčí schopnosti dětí, přirozenost,
prožitek a radost z tance. Vyučující Marcela Látalová. V době uzávěrky IL ještě nebyl k dispozici
rozvrh, od 1. 9. ho najdete na našich webech.

TUTTE LE NOTE, dětský pěvecký
sbor

KRYŠTOF CLUB JUNIOR aneb
přirozeně anglicky s RODILÝM
MLUVČÍM pro školáky / max. 4
děti ve skupině)

KATEGORIE: děti
KDY a KDE: pondělí 14.00 - 15.00 ZŠ Černošice-Mokropsy - přípravné oddělení (od 6 let)
vede Ludmila Plzáková; pondělí 15.30 - 16.45
ZUŠ Černošice - koncertní oddělení vede Jana
Egemová.
KONTAKT: www.tuttelenote.cz, tuttelenote@
gmail.com
Máte doma dítě, které rádo zpívá? Chcete najít
pro své dítě kvalitní a přitom zajímavé využití volného času v okolí? Přijďte se podívat na zkoušku
některého z oddělení sboru s více než 30letou
tradicí (dříve Chorus Angelus)! Začínáme po 10.
září. Nábor je otevřen i pro starší nadané děti.

Černošická komorní filharmonie
KATEGORIE: hudba, zpěv, organizace, na věku
nezáleží
KDY: podle dohody
KDE: Černošice a okolí
KONTAKT: v.polivka@seznam.cz, 724 578 031,
605 720 158
Účastnit se koncertů ČKF může každý podle
svých schopností na těchto úrovních: Vydrží potichu - posluchač. Chce se naučit hrát nebo zpívat, případně se zdokonalit - lekce, po dosažení
použitelného zvuku účast na zkouškách a koncertech. Umí hrát nebo zpívat výtečně - hraje
a učí ostatní. Všechny nástroje a zpěv, libovolný
věk, koncerty v ČR i zahraničí se špičkovými
profesionály, zajímavý repertoár.

Rodiče dětem – Černošice, z.s.
KATEGORIE: pro všechny
KDE: ZUŠ Černošice, Střední 403
KONTAKT: www.zuscernosice.cz/spolek/,
www.facebook.com/rdcernosice
Spolek Rodiče dětem – Černošice má za sebou
již přes 20 let tradice. Nabízíme prostor příznivcům, učitelům, absolventům a rodičům ZUŠ
Černošice ke společnému setkávání. Spolek
se soustředí na rozšíření výuky ZUŠ, doprovodné akce, akce pro rodiče a akce zaměřené na
popularizaci ZUŠ jako instituce a umění vůbec.
Pojďte se s námi podílet na organizaci zajímavých kulturních a volnočasových aktivit. Přivítáme tvůrčí a kreativní zájemce o spolupráci.

Taneční obor ZUŠ Černošice Folklorní soubor Pramínek při
ZUŠ Černošice
KATEGORIE: děti, mládež
KDY: pondělí – pátek odpoledne
KDE: městský sál na Vráži
KONTAKT: www.zuscernosice.cz/tanecniobor/, www.praminekcernosice
Taneční obor nabízí hudebně pohybovou prů-

KATEGORIE: děti od 6 do 18 let
KDY: po – pá, 14 – 19 hodin
KDE: Anglická školka KRYŠTOF, Sadová 61 +
ZŠ Černošice
KONTAKT: 604 258 016, 604 204 889, krystof@klckrystof.cz, www.klckrystof.cz

KRYŠTOF CLUB mini JUNIOR /
dopolední program / 4-6 dětí ve
skupině
KATEGORIE: děti 5-7 let/předškoláci
KDY: čtvrtek nebo pátek 8–13 hodin
KDE: Anglická školka KRYŠTOF, Sadová 61
KONTAKT: 604 258 016, 604 204 889, krystof@klckrystof.cz, www.klckrystof.cz
Angličtina s rodilým mluvčím pro 4-6leté děti bez
předchozí znalosti angličtiny.

KRYŠTOF extra English /
angličtina ve škole / 4-6 dětí ve
skupině
KATEGORIE: děti 1. - 8. třída
KDY: pondělí – pátek v návaznosti na výuku
KDE: ZŠ Černošice
KONTAKT: 604 258 016, 604 204 889, krystof@klckrystof.cz, www.klckrystof.cz
Konverzační kurzy angličtiny s rodilým mluvčím.
Vaše děti vyzvedneme přímo ve škole nebo
v družině.

KRYŠTOF CLUB JUNIOR 4U /
anglická družinka / max. 6 dětí
ve skupině
KATEGORIE: děti 1. - 5. třída
KDY: úterý 13 - 17 hodin (1. - 2. třída) a čtvrtek
14 - 17 hodin (3. - 5. třída)
KDE: Anglická školka KRYŠTOF, Sadová 61
KONTAKT: 604 258 016, 604 204 889, krystof@klckrystof.cz, www.klckrystof.cz
Odpolední angličtina s rodilým mluvčím s vyváženou kombinací výuky, filmu, práce s knihou,
her a sportu. Vaše děti vyzvedneme přímo ve
škole nebo v družině.

The Redbrick House - Hanka
Jelínková
KATEGORIE: angličtina pro děti a mládež od
9-10 let až do dospělosti
KDE: Strakonická 1601
KONTAKT: www.redbrickhouse.cz, 777 861
985, hanka.jelinkova@tiscali.cz
Příprava na zkoušky Cambridge ESOL (PET,
FCE); rodilý mluvčí ve vyšších ročnících; RbH
navazuje na kurzy The School House, pro začá-

tečníky máme přípravku. Díky přátelskému přístupu a podpoře sebedůvěry a samostatnosti se
děti učí rády a bez obav. Naši absolventi používají angličtinu jako svůj druhý jazyk, studují často
v cizině nebo sami angličtinu vyučují. Máme již
33 diplomů FCE.

Angličtina u Lucy
(dříve The School House)
KATEGORIE: výuka angličtiny pro děti 1. - 6.
třídy
KDE: budova ZŠ Černošice
KONTAKT: 774 57 53 14, luciekoubek@seznam.cz
Výuka probíhá v kolektivu malých skupinek. Důraz je kladen na aktivní zapojování dětí do hodiny, pomocí otázek, doplňování her, soutěží,
videa. aj. Cíl je vzbudit v dětech zájem o jazyk +
pomoci dětem překonat ostych a strach udělat
chybu. Snaha naučit nový jazyk způsobem jako
mateřský.
Ve vyšších ročnících děti přechází do Redbrick
House.

Kurzy angličiny a francouzštiny
KATEGORIE: pro děti od 3. třídy a dospělé
KDY: děti - út a čt odpoledne,
dospělí - individuálně
KDE: Blacktow centre, Javorová 711, Černošice
KONTAKT: Petra Stejskalová, petrastejskal@seznam.cz
Zaměřujeme se na komunikaci, každodenní činnosti, běžná konverzační témata, která děti znají
ze svého okolí, využíváme videa, písničky hrajeme hry a i ti nejmenší za rok přečtou jednu knihu
odpovídající jejich úrovni. Ve skupině je max. 5
dětí. Dospělým hodiny přizpůsobujeme dle jejich
zájmů. Plánujeme i občasný sobotní brunch, kde
studenti mohou volně konverzovat s ostatními.
Kurzy vede lektorka s 18-ti lety praxe ze soukromých i státních škol v ČR i ze zahraničí.

Trampolínky, kickbox aerobiku
KATEGORIE: děti i dospěléí
KDY: děti - út a čt odpoledne
dospělí - individuálně
KDE: Blacktow centre, Javorová 711, Černošice
KONTAKT: Petra Stejskalová, petrastejskal@
seznam.cz
Od října 2018 otevřeme nové kurzy trampolínek
pro děti, a kickbox aerobiku a trampolínek pro
dospělé. Pokud se chcete svézt na vlně endorfinů, vyzkoušejte trampošky, je to jízda.

Turistický oddíl
Kategorie: děti 7-10 let
Kdy: každý čtvrtek v 16.00
Kde: v sokolovně
Kontakt: 731 160 646
Nabízíme: pohybovou výchovu, sportovní hry,
orientaci v přírodě; pěší i cyklistické výlety za
turistickými cíli v okolí; povídání o horolezení,
skialpinismu, vodáctví, cyklistice…; tematické
výlety, orientační běh.
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z města a okolí
Rozvrh městského sálu
14:00 -15:00

15:00 - 16:00

Ottománek (9:00-12:00)

Taneční obor - ZUŠ

Taneční obor - ZUŠ

Vladimíra Ottomanská

Marcela Látalová

Marcela Látalová

Pilates (8:30-9:30)

Cvičení pro seniory
(9:45-10:45)

Taneční obor - ZUŠ

Taneční obor - ZUŠ

Eva Štiková

Věra Macourková

Marcela Látalová

Marcela Látalová

Pilates (8:30-9:30)

Gymnastika pro nejmenší
(10:00-11:00)

Taneční obor - ZUŠ

Taneční obor - ZUŠ

Monika Kupková

Karolína Mrázová

Marcela Látalová

Marcela Látalová

Cvičení pro seniory
(9:00-10:00)

Ottománek (11:00-12:30)

Gymnastika pro
školkové děti

Věra Macourková

Vladimíra Ottomanská

Karolína Mrázová

08:00 - 14:00
Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Cvičení pro seniory
(9:00-10:00)

Taneční obor - ZUŠ

Taneční obor - ZUŠ

Věra Macourková

Marcela Látalová

Marcela Látalová

Sobota
Neděle
Rozvrh sálu není definitivní, časy jsou v některých případech orientační a začátkem sezóny se ještě mohou změnit.

Rozvrh cvičení v Sokole

CVIČENÍ PRO DOSPĚLÉ 2018/2019

CVIČENÍ PRO DĚTI 2018/2019
začínáme 17. 9. 2018
více na www.sokolcernosice.cz

Cvičení pod vedením zkušených, odborně vyškolených trenérů







začínáme 17. 9. 2018
více na www.sokolcernosice.cz

Cvičení pod vedením zkušených, odborně vyškolených trenérů

CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI (RD)







SPORTOVKY PRO PŘEDŠKOLÁKY






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

 pro děti ve věku od 5 do 7 let
 základy atletiky, gymnastiky, všestranný pohybový rozvoj
 míčové a jiné pohybové hry
 PO 17-18h, ÚT 16.30–17.30h, ST 16.30-17.30h

AEROBIK

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

BUĎ FIT PRO ŽENY

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

ATLETICKÁ PŘÍPRAVKA

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






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








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






MLADŠÍ: pro děti od 7 let, příprava na závody
ÚT: 16-18h, PÁ 14-15h, 15-16.30h
STARŠÍ: pro děti od 11 let, pokročilí závodníci
PO: 18-20h, ÚT: 18-20h, PÁ 16.30-18.30h

STOLNÍ TENIS

GYMNASTIKA

BODYSTYLING

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

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





STREATBALL MUŽI, ŽENY
KRUHOVÝ TRÉNINK MUŽI

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

CVIČENÍ PRO SENIORKY: Buďme aktivní do vysokého věku

 kondiční a posilovací cvičení v pomalém tempu aniž bychom zatěžovali klouby
 zapracujeme na správném držení těla a koordinaci
 protáhneme svaly, které mají tendenci se zkracovat
 PO: 9-10.30h, ST: 9-10h

z města a okolí

16:00 - 17:00

17:00 - 18:00

18:00 - 19:00

19:00 - 20:00

20:00 - 21:00

Taneční obor - ZUŠ

Taneční obor - ZUŠ

Karate (od 17:45)

Jóga (od 18:45)

Pilates pro zdraví

Marcela Látalová

Marcela Látalová

Andrea Bergmanová

Kateřina Morávková

Dana Pánková

Taneční obor - ZUŠ

Zumba

Zumba

Zumba

Marcela Látalová

Vendula Kořínková

Vendula Kořínková

Vendula Kořínková

Taneční obor - ZUŠ

Taneční obor - ZUŠ

Taneční obor - ZUŠ

Total body work
(od 18:45)

Marcela Látalová

Marcela Látalová

Marcela Látalová

Markéta Brodová

Thaiji (od 17:30)

Thaiji

Thaiji (od 19:15)

Thaiji (do 20:45)

Tomáš Kopačka

Tomáš Kopačka

Ivana Doložílková

Ivana Doložílková

Taneční obor - ZUŠ

Taneční obor - ZUŠ

Taneční obor - ZUŠ

Pilates Fitness Barre

Marcela Látalová

Marcela Látalová

Marcela Látalová

K. Mrázová
(18:30-19:30)

Taneční - Růžena Svatošová

Městský sál na Vráži
v sezóně 2018/19

FOTO: Petr Kubín

Kapacita prostor městského sálu je v nadcházející sezóně takřka naplněna. Zbývají volné termíny
o víkendech a pár okének ve všedních dnech.
Pokud byste měli zájem o pronájem – ať už pravidelný nebo třeba jen jednorázový, neváhejte
zavolat na tel. č. 602 342 655 nebo napsat na
email
adela.cervenkova@mestocernosice.cz.
Prostory sálu jsou vhodné na komornější cvičení,
ale umí posloužit i jako hudební sál či místo vhodné pro různé besedy a menší konference.
Adéla Červenková

-- Městský sál nabízí ještě pár volných termínů k pronájmu. --

Tutte Le Note zkoušeli v Jizerských horách
Letní soustředění strávil Dětský pěvecký
sbor Tutte Le Note v krásné přírodě Josefova
Dolu. Pečlivě se připravoval na svůj příspěvek při zářijovém sázení Stromu republiky
v Černošicích, kde mj. zazpívají českou
hymnu, a také na svůj vánoční koncert se
zpěvačkou Leonou Gyöngyösi v Betlémské
kapli. Děti spolu s uměleckou vedoucí Janou
Egemovou se rovněž zaměřily na podzimní
nahrávání audioknihy Děti světla od Lucie
Biedermann Doležalové, kterou připravují
pro předvánoční křest. Nahrávka bude obsahovat 10 písní komponovaných přímo na tělo
zpěváků sboru a 10 instrumentálek v provedení žáků ZUŠ Černošice.
Simona Kysilková Šnajperková

2x FOTO: archiv Tutte le Note

-- Na soustřední děti nejen zpívaly, ale i relaxovaly. --
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S čím vstupuje Jeden strom do nového školního roku
Léto je spojeno s prázdninami a dovolenými.
V Jednom stromě tomu však letos bylo trochu
jinak. Pedagogové se zapojili do vedení pěti
turnusů příměstského a pobytového tábora pro
celkem 120 dětí, aby posléze nabírali síly, rozšiřovali si profesní obzory a sbírali inspiraci například na Letní škole Asociace lesních mateřských
škol, kde se mimo jiné stalo jedinečným setkání
s Julií Robertson ze Skotska a jejím konceptem
přírodní pedagogiky. Zase můžeme svou práci
obohatit o další dovednosti.
Vedení organizace Jeden strom z.ú. nezahálelo také. Stihli jsme předat objekty, kde se
nacházela škola i školka Jednoho stromu původním majitelům a přestěhovat se do nových
prostorů. Komunitní školu Jeden strom najdete
nově nedaleko nádraží v Karlštejnské ulici, od
září 2018 již se čtyřmi třídami dětí ve věku 6-11
let. Školka Jeden strom se přestěhuje v průběhu
září do nových prostorů do ulice Na Bluku kousek za lávku v Dolních Černošicích. V současné
době zde dobíhají stavební rekonstrukční práce.
Na pozemek lesní mateřské školy Na dvorečku
v Letech jsme zvládli dovést nově vodovod,
a zajistit tak vlastní přípojku vody. Velkým vítězstvím, na kterém měla podíl především Asociace
lesních mateřských škol v čele s radou, jejímž
členem je i ředitelka LMŠ Na dvorečku a Jeden
strom z.ú. Alena Laláková, je vznik dokumentu

FOTO: Alena Laláková

-- Školka Jednoho stromu bude nově sídlit v ulici Na Bluku. --

MŠMT, který upravuje stravování v LMŠ a umožňuje tak rodičům, aby svým dětem připravovali
svačiny sami.
A jak to bude vypadat od září v řeči čísel?
Do školky Jednoho stromu začne docházet 45
dětí, do LMŠ Na dvorečku 47 dětí, do Komunitní
školy Jeden strom 62 žáků, v rámci výchovně
vzdělávacího procesu se bude dětem a žákům
věnovat 40 pedagogů, asistentů, chův a lekto-

rů a 2 supervizoři. Čeká nás 1 adaptační pobyt
a 1 expedice v Krkonoších, 3 lyžařské výcviky, 3
školy v přírodě a nespočet jednodenních výletů,
výprav a akcí pro rodiče i veřejnost.
Komunitní škola Jeden strom nabízí uvolněné
místo pro jednoho druháka. Zájemci mohou volat na tel. 777 258 450.
Alena Laláková,
ředitelka Jeden strom z.ú. a LMŠ Na dvorečku

Září v MC Mraveniště

Atletika v Černošicích

7. 9. ZAVŘENO
14. 9. 	Přivítáme se výrobou
mravenečka.
21. 9. 	Vyrobíme si krásného
ježečka z papíru a listí
z lípy.
28. 9. ZAVŘENO

V Černošicích vzniká nový atletický klub pro
děti i dospělé. Tréninky začínají v září 2018.
Budou probíhat v Hale Věry Čáslavské a na
louce u řeky, poté se přesunou na atletický
ovál, který by měl být dokončen v říjnu 2018.
Tréninky budou rozděleny na věkové kategorie: atletická školka (2013-2012), mladší přípravka (2011-2010), starší přípravka (20092008), mladší žactvo (2007-2006) a dospělí.
Pro juniory, dorost a starší žactvo budou tréninky sestaveny na základě individuální dohody s trenéry.
„Kromě atletických tréninků nabízíme pro
dospělé i kondiční tréninky zaměřené na celkovou fyzickou zdatnost, držení těla a správné
provádění jednotlivých cvičení. Tyto tréninky
nebudou zaměřené na výkon, každý si bude
moci určovat vlastní tempo a intenzitu,“ upozorňuje trenérka atletiky, gymnastiky a bývalá

Mraveniště zve děti od narození po předškoláky s rodiči a prarodiči do herničky s přátelskou atmosférou. Navštívit nás můžete každý
pátek od září do června, vždy od 9 do 11 hodin
v Komunitním centru MaNa, naproti kostelu,
Komenského 2018.
Připravujeme pro děti básničky, známé říkanky, výtvarnou činnost a někdy také pohádku.
Také rádi zpíváme, povídáme si a především si
hrajeme. Děti si zadovádí a vy si můžete odpočinout a popovídat u čaje. Takže přijďte mezi
nás!!! Začínáme 14. 9.
Nové maminky mají první návštěvu zdarma.
Jednorázové vstupné 60 Kč. Možnost zakoupení permanentky.
Aktuální program pravidelných setkání i jednotlivých akcí najdete také na adrese:
www.mcmraveniste.cz
Kontakt: mraveniste@seznam.cz
Facebook: Mraveniště Černošice z.s.
Za Mraveniště Bára Kružel

-- Od září bude v Černošicích fungovat
nový atletický oddíl. -FOTO: archiv ASK Černošice

běžkyně na střední tratě Jana Lágnerová Balová, jež patří spolu s Janem Sirotkem (trenérem atletiky specializujícím se na hod oštěpem a diskem), Tomášem Vodičkou (trenérem
atletiky se zaměřením na trénink mládeže a víceboje) a Jakubem Junkem (se specializací
na skok vysoký, oštěp a střední tratě) mezi
zakladatele Atletického klubu.
Tréninky pro děti budou vedené všestrannou formou. „Chceme jim ukázat, že sport je
zábava a vytvořit u nich kladný vztah ke sportu. Klademe důraz na nadšení, správné držení těla, správné pohybové návyky a všestrannost, která je základem pro všechny hobby
i profesionální sportovce,“ vysvětlují trenéři
Tomáš Vodička a Jan Sirotek.
„Trénování dětí se věnujeme už několik let
a sportu jako takovému v podstatě celý život.
Za tuto dobu jsme se setkali s různými tréninkovými metodami. Z většiny z nich však můžeme vyvodit stejný závěr: slepé hnaní za výkonností, které pouze zhoršuje postoj dítěte ke
sportu, způsobuje přetrénovanost a zranění.
Rozhodně nechceme jít touto cestou. Jsme
přesvědčeni o tom, že není umění získat od
dětí excelentní výkony, ale naučit je mít rády
sport,“ dodávají.
Více informací najdete na www.askcernosice.cz.
Tomáš Vodička
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Mrazíme!
Už v době uzávěrky tohoto čísla, tedy v polovině srpna, se mladí hokejisté po nekonečných
týdnech „bez ledu“ opět sešli před zimním stadionem. O poznání vyšší a opálení po horkém
létě společně odjížděli na soustředění. Některé
týmy tradičně do Strakonic, jiné do Milevska. Na
zimním stadionu v Černošicích mezitím vrcholila příprava na zimní sezónu, aby po příjezdu ze
soustředění mohli tygři naskočit na domácí led.
Tréninky začínají už koncem srpna a první zápasy na sebe nenechají dlouho čekat.
Přidejte se k nám
Od září vítáme nové malé zájemce do našeho

oddílu. 20. září v 15 hodin začíná nábor malých
tygříků, a to jako obvykle akcí podporovanou
českým hokejovým svazem nazvanou „Pojď hrát
hokej!“.
U nás mohou ale děti přicházet i v průběhu
celé sezóny vždy v úterý a čtvrtek od 15 hodin
a v neděli od 8 hodin. Vítáme kluky i holky bez
rozdílu dovednosti bruslení. Stačí jen odvaha
skočit na led.
Práce s dětmi a mládeží je hlavní prioritou
černošického oddílu. Samozřejmě bychom rádi
v budoucnu vychovali několik hráčů pro vrcholový hokej, uvědomujeme si ale, že klubový život
nejsou jen tréninky, zápasy, vítězství nebo prohry. Nově příchozím dětem i jejich rodičům se
snažíme nabídnout přátelské prostředí.
Za SK Černošice Hana Bláhová

FOTO: Hana Bláhová

-- Nejmenší tygříci po svém prvním tréninku
v září 2017. --

Juniorský čtyřkajak dobyl titul mistrů světa
Radostí křičeli na celý areál v Plovdivu, v euforii
naskákali do vody. Juniorští kajakáři Tomáš Sobíšek, Ondřej Mašek, Vilém Kukačka a Jakub
Brabec, který žije v Černošicích, se stali na
čtyřkajaku na pětistovce mistry světa. „Bylo to
krásné překvapení a samozřejmě nejvýraznější
úspěch naší výpravy na šampionátu. Kluci taky
po právu předvedli nejsilnější vítězný řev,“ řekl
reprezentační trenér Pavel Hottmar.
Čtyřkajak ve složení Tomáš Sobíšek, Ondřej
Mašek, Vilém Kukačka a Jakub Brabec nejprve v neděli v Plovdivu vyhrál ranní semifinále.
O tři hodiny později sváděl ve finále těsný souboj s německou posádkou. Cílem projel s náskokem 177 tisícin sekundy, s odstupem třetí
byli Rusové.
„Kluci ze čtyřkajaku určitě ve skrytu duše
pomýšleli na medaili, ale adeptů bylo ve finále
mnoho, podle průběhu vyřazovacích bojů se

čekala velmi vyrovnaná bitva mnoha lodí. Že vyhrají, to nečekal vůbec nikdo. Finále jim sedlo
od začátku do konce, perfektně trefili start. Je
to opravdu nejvýraznější úspěch. Nevybavuji
si, že bychom někdy měli na čtyřkajaku juniorské mistry světa,“ uvedl Pavel Hottmar. Zlaté
medaile předával posádce bývalý úspěšný kajakář Jan Andrlík, který Tomáše Sobíška, Ondřeje Maška i Jakuba Brabce trénuje v pražské
Spartě. Vilém Kukačka závodí za Ústí nad
Labem.
Zdroj: www.kanoe.cz

-- Jedním z členů posádky vítězného čtyřkajaku
je i Jakub Brabec z Černošic (na fotce zcela
vpravo). --

FOTO: archiv J. Brabce

Národní basketbalová liga zůstává v Černošicích
- budou zde doma BK Wolves Radotín
Basketbalisté BK Wolves Radotín odehrají i v následující sezóně svá domácí utkání v Hale Věry
Čáslavské. Poloprofesionální klub hrající druhou
národní ligu mužů, by měl i letos patřit mezi republikovou špičku a poprat se o postup do 1. ligy.
FOTO: archiv BK Wolves Radotín

Pro Vlky, jak je radotínskému týmu přezdíváno, to
bude už druhá sezóna v Černošicích, když v té
loňské za mohutné podpory několikrát vyprodané
haly, vypadli v playoff těsně před branami finále.
„A-tým Wolves zůstává v Černošicích v nové
sportovní Hale Věry Čáslavské, kde odehrajeme
celou sezónu. Halu se podařilo loni pětkrát vyprodat, měli jsme průměrnou návštěvnost 131 diváků na utkání, přitáhli ohromné množství dětí, které
se nám pak hlásí do naší mládežnické akademie,
to považujeme za obrovský úspěch. Přímá návaznost A-týmu na akademii je pro nás stěžejní.
Fanoušci v Černošicích byli loni skvělí, v nadcházejícím ročníku doufáme, že do haly přitáhneme
ještě větší počet diváků, a udržíme se na vrcholu
návštěvnosti v rámci republiky.“ říká manažer klubu David Zábranský.
Právě Basketbalová Akademie Radotín, tedy
mládežnická složka Vlků, zahájí v září už svůj třetí rok působení v Hale VČ, kde provozuje svoje
přípravky a týmy kategorie U11. „V Černošicích
je mezi dětmi o basketbal obrovský zájem, zdejší přípravky jsou s téměř 50 dětmi naše největší,
další děti ze ZŠ Mokropsy už nastupují v týmech

U11 a U12 v pražském přeboru, v současné chvíli
tedy hraje basketbal v naší Akademii přibližně 65
dětí, které navštěvují tuto základní školu a to byl
významný důvod, proč s atraktivní druhou ligou
mužů pokračovat v Černošicích,“ pokračuje David Zábranský.
A na co se mohou diváci na utkáních BK Wolves Radotín těšit? „Diváci se mohou v první řadě
těšit na basketbal na republikové úrovni. Naším
cílem je pak, aby se fanoušek neustále bavil
a proto je samozřejmostí i moderátor, úvodní
představovací show, nebo zvukové efekty. Přítomný bude také mezi dětmi velmi populární maskot.
Novinkou bude prodej dresů, triček a podobných
předmětů, o které byl už loni velký zájem. Jako
v předešlých sezónách nabídneme fanouškům
permanentky, prodej byl zahájen na webových
stránkách a dále pak přímo v hale,“ dodává David
Zábranský.
Úvodní zápasy na domácí palubovce odehrají Vlci 20. října od 18:45 proti Ústí nad Labem
a 21. října od 17:45 proti Litoměřicím. Více info
na www.bkradotin.cz.
Nikola Štrbíková
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Běžci a běžkyně, přijďte si zazávodit!
Kdy: sobota 22. září
Kde: start u hřiště v ul. Husova
Srdečně vás zveme na 4. ročník Černošického běhu, který se letos ponese v duchu oslav
stého výročí založení republiky. Pojďte spolu
s námi slavit během, diváckým povzbuzováním
nebo pomocí.
Tradičně jsou zařazeny dětské a dorostenecké kategorie, trasa na 3 km a hlavní oslavný závod na 10 km. Rodiny se mohou těšit na závod
štafet, kde již odvahu vstoupit do tohoto závodu a přesvědčit členy rodiny lze samo o sobě
označit jako malé vítězství. Novinkou je otevřené
mistrovství Černošic, kde budou vyhodnoceni

nejrychlejší černošické ženy a muži v závodě na
10 km.
Spojitost mezi oslavou 100 let vzniku republiky, Černošicemi a během nás vedla k propracování originální a neotřelé myšlenky. V rámci
hlavního závodu poběží prvních sto závodníků
se startovním číslem se jménem jedné ze sta
černošických osobností. Symbolicky tak tato
osobnost „poběží“ spolu se závodníkem. Jedná se o známé i méně známé osobnosti, které
obohatily Černošice a tím, jak se domníváme,
i celou republiku.
Nebojte se tedy běhu a přihlaste se! A kdo by
chtěl jakkoliv pomoci či nás podpořit, ozvěte se,

budeme rádi.
Běh je organizován pod záštitou města Černošice a je neziskový. Případný výtěžek bude věnován černošickému Sokolu, kterému se podařilo
vyzískat a využít finanční dotaci na rekonstrukci
a přístavbu budovy. Přispějete tak na dovybavení nových cvičebních prostorů Sokolovny.
Více informací naleznete na www.cernosickybeh.cz a na facebooku, kde jsou další informace a možnost se přihlásit.
Těšíme se na Vás!
Za organizátory Dana a Petr Pánkovi,
Bětka a Tomáš Kratochvílovi

Hala Věry Čáslavské s novým povrchem a nabitým programem
Oblíbené černošické sportovní centrum je po rekonstrukci palubovky
(následek loňské záplavy) od září opět
v provozu. Kromě nového povrchu
přibyla i zrekonstruovaná vstupní čistící
zóna a integrované úchyty pro špičkové gymnastické závody. Zpřísní se
dohled nad přezouváním, odměnou
ale bude asi nejkvalitnější palubovka
v blízkém i dalekém okolí.
Na co se může velká sportovní rodina kolem Haly Věry Čáslavské těšit?
Už 6. října se uskuteční podzimní závod
pro nejmladší gymnasty a gymnastky (ročníky
2006 a mladší) Černošický dráček. 11. ročník
závodu se z Velké Ohrady přesouvá do Haly
Věry Čáslavské, aby mohl nabídnout lepší
podmínky závodníkům i divákům. Bude pořádán ve spolupráci s Pražským gymnastickým
svazem a předpokládá se účast cca 150 závodníků. Zveme všechny velké i malé diváky!
U slavného černošického sportu ještě zůstaňme. Po velkém úspěchu Mistrovství republiky ve sportovní gymnastice žen a mužů
se vrcholová gymnastika do Haly Věry Čáslavské vrátí. 8. a 9. prosince se tu uskuteční celorepublikový závod ve sportovní gymnastice

ženských družstev, druhý nejvyšší závod ve
SG žen v České republice po MČR mistrovské třídě. Opět se můžeme těšit na špičkové
výkony, nejlepší české gymnastky i atmosféru
velké sportovní události.
Atletika v Hale Věry Čáslavské
Královna sportu atletika nebude už v hale
působit pod hlavičkou SC Radotín, ale nově
založeného klubu ASK Černošice. Držme mu
palce! Tréninky budou probíhat ve středu pro
mladší žactvo (ročníky 2007, 2006 a 2005),
v pátek pro starší přípravku (ročník 2009
a 2008) a fungovat bude i atletická školka
(ročníky 2013 a 2012). V rámci školní družiny budou probíhat atletické tréninky v úterý
a ve čtvrtek pro mladší (2011 a 2010) a starší
přípravku (2009 a 2008). Na podzim bude
dokončen atletický ovál a stane se důstojnou
základnou nového černošického klubu.
Basketbal i akrobatický rokenrol
Hala zůstane také domovem špičkového
basketbalu, i v nadcházející sezóně budou
v hale působit hráči BK Wolves Radotín. Druholigový tým patřící mezi republikovou špičku
bude mít ambice na postup do 1. ligy. První
utkání v Hale VČ odehrají Vlci 20. října od
18:45 hodin, kdy bude také možnost zakou-

inzerce

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

info@askcernosice.cz
www.askcernosice.cz

pit sezónní permanentku. Nadále poběží každé úterý od 16 hodin přípravka pro děti, které
s basketbalem chtějí začít (bližší informace na
www.bkradotin.cz). Věřme, že večerní utkání
Vlků budou i v této sezóně nezapomenutelná
a přilákají spoustu sportovních fandů.
Divácky atraktivní bude jistě i Mistrovství
republiky v akrobatickém rokenrolu, které
se uskuteční 3. listopadu. Na závěr zmiňme
úspěch oddílu Rope Skippingu Rebels OK,
který v Hale Věry Čáslavské trénuje. Na červencovém mistrovství světa v Jump Rope na
Floridě, kam se sjelo 900 skokanů (51 týmů
z 32 zemí) získaly „naše“ dívky od Berounky
10 zlatých, 19 stříbrných a 4 bronzové medaile. Ve světovém měřítku je to fantastické.
Tolik k podzimním novinkám. I nadále vás
budeme na stránkách IL a na webových
stránkách haly informovat o zajímavých akcích a událostech, které připravujeme. Na
stránkách Haly Věry Čáslavské (www.halaverycaslavske.cz) najdete také informace, které
volné víkendy jsou pro vaše případné plánované akce ještě k pronajmutí.
Za tým organizátorů a správců HVČ
Oto Linhart

Rekonstrukce Sokolovny
Po mnoha letech usilování o dotaci na rekonstrukci Sokolovny to letos konečně vyšlo. Před prázdninami přiznalo MŠMT Sokolu dotaci. Okamžitě
se rozběhly přípravy, abychom ji mohli přijmout a začít opravovat.
Cílem rekonstrukce je výměna inženýrských sítí v budově (odpady,
vodovod, elektrika), vybudování nového zázemí tělocvičny v přízemí (šatny, WC, sprchy, nářaďovna), 2 kluboven v 1. patře a druhé tělocvičny
v podkroví. Stavbu bude provádět firma Meganom.cz, která zvítězila ve
výběrovém řízení. Celá akce s rozpočtem cca 18 milionů (10 mil. dotace
MŠMT, 4,5 mil. dotace Města Černošice, zbytek z vlastních zdrojů) je
plánována přibližně na půl roku.
Pravidelná cvičení začnou v polovině září, jen s mírným omezením.
Sokolovna byla postavena v roce 1933 a od té doby je nepřetržitě
využívána. Rekonstrukci a modernizaci si proto jistě zaslouží. Držte nám
palce, ať se vydaří!
Za T. J. Sokol Černošice
Dana Pánková
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Přípravy Občanské akademie vrcholí
Pokud jste se dívali na kalendář příprav
Akademie v posledním Informačním listu,
má být v těchto dnech zveřejněn první
návrh programu podzimního semestru.
Jak to tedy vypadá?
Když jsme začínali sestavovat program, obrátili jsme se jak na spolky v Černošicích, tak i na
nejrůznější osoby v Černošicích i mimo. Nejdříve
jsme měli tři návrhy, pak pět a pak se díky aktivním občanům akce rozběhla neuvěřitelným tempem. Začali jsme dostávat nejen konkrétní návrhy
na přednášky a workshopy, ale i poptávky po
různých tématech, a dokonce i první rezervace
na kurzy.
V dnešní době máme zhruba stovku nejrůznějších témat, takže s nimi můžeme pokrýt hned dva
semestry. Všem občanům a příznivcům Akademie za tuto podporu děkujeme!
Shrňme situaci. Podzimní semestr 2018/2019
je naplánován od 15. 10. 2018 do 25. 1. 2019.
V době svátků, volna a školních prázdnin se akce
nekonají. Na výuku máme tedy k dispozici zhruba
12 týdnů.
Kurzy, workshopy, přednášky a podobně jsou
rozděleny do 6 kategorií:
1. Lidé, rodina & společnost
2. Zaměstnání, kariéra & podnikání
3. Kultura, historie, umění & kreativita
4. Zdraví, pohyb & životní styl
5. Jazyky a akce v cizích jazycích
6. Příroda, životní prostředí & cestování
Podrobnější popis jednotlivých kategorií je uveden na webu www.AkademieCernosice.cz.
Výběr kurzů nebyl snadný a řadu zajímavých
témat jsme museli přesunout na letní semestr
2019. U řady akcí ještě nemáme přesně domluvený termín nebo prostor, takže i zde může dojít
ke změnám.
Snažili jsme se ke každé kategorii přiřadit, pokud možno stejný počet akcí, ale ne vždy se nám
to podařilo.

1. Lidé, rodina & společnost
• Původ a smysl Vánoc, přednáška s diskusí, Pavel Hradílek, ETF UK
• Fake News a poplašné zprávy, přednáška
s diskuzí, Pavel Šafr, pí. Hovorková, FORUM 24
• Proč děti potřebují hranice, přednáška s diskuzí, Vladimíra Ottomanská, Ottománek, říjen 2018
• Umíme se zastavit? přednáška s diskuzí, Vladimíra Ottomanská, Ottománek, prosinec 2018
• Alternativní způsoby vyučování, přednáška
s diskuzí, Daniela Sedláčková, Katedra pedagogiky FF UK
• Aktivní občan, přednáška s diskuzí, Marek
Hilšer, 1. lékařská fakulta ÚBEO, kandidát do
Senátu
2. Zaměstnání, kariéra & podnikání
• Žena a podnikání, přednáška s diskuzí, Eva
Svobodová, MBA, generální ředitelka AMSP ČR
• Komunikace, přednáška s diskuzí, Radkin
Honzák, přednáška s diskuzí, FVL UK
• Úvod do mediace a řešení denních konfliktů
přednáška s diskuzí, Daniela Sedláčková, Katedra pedagogiky FF UK
• Podnikání v každém věku, přednáška s diskuzí, Karel Havlíček, předseda představenstva
AMSP ČR
• Trénink paměti, workshop, Hana Mazancová
• Řešení konfliktů ve firmách, workshop, Eva
Kaňáková, životní a profesní kouč a publicista
• Umět se v životě prosadit, workshop, Václav
Vojtěch
• IT kurzy od základů po pokročilé
3. Kultura, historie, umění & kreativita
• Fotografický portrét kreativní, workshop, Veronika Kurelová, fotograf
• Fotografie krajiny a architektura v krajině, workshop, Veronika Kurelová, fotograf
• To nejlepší z černošické kroniky – významné
osobnosti, vily, události, Hana Štefková, kronikářka Černošic

FOTO: archiv Občanské akademie Černošice

• Kurz šití, workshop, Inna Ryantová, Petra
Hubálková
• Kurz háčkování a pletení, Jana Poulová
• Historie Černošic, přednáška s diskuzí, Hubert
Poul
4. Zdraví, pohyb & životní styl
• První pomoc dospělí, autonehoda, kolaps na
ulici, praktický trénink, Jaroslava Marková, Červený kříž
• První pomoc senioři, praktický trénink, Jaroslava Marková, Červený kříž
• Čchi kung, sobotní workshop, Monika
Šindlerová
• Biorytmy, den, noc, fáze měsíce, sluneční aktivita a roční období, jak si upravit život, Robert
Zítko, terapeut
• Probiotika a jejich význam ve stravě, Ludmila
Treutnerová, Nutra-Bona s.r.o.
• Bubnování, workshop, Josef Rezek, průvodce, instruktor a facilitátor
5. Jazyky a akce v cizích jazycích
• Angličtina pro seniory, kurz, Vladimír Franta,
pedagog
• Last Minute English, rychlokurz na poslední
chvíli před odletem, Vladimír Franta, pedagog
• Filmové představení v originálním znění
s překladem a vysvětlováním, Vladimír Franta,
pedagog
6. Příroda, životní prostředí & cestování.
• (Ne)bezpečné podzemí, cyklus 1x teorie, 1x
návštěva podzemí, Jan Otava, Česká speleologická společnost
• Včely, cyklus 1x teorie, 1x návštěva u včel, Luděk Sojka, Svaz včelařů
• Péče o naše mazlíčky, péče o pejsky a kočičky, výživa, výběr pro děti, cestování s miláčky,
přednáška s diskuzí, Petr Bogumský, veterinář
• Hoří, co teď? A jak tomu zabránit? workshop
s ukázkami techniky, Jan Prskavec, svaz hasičů
• Životní prostředí, přednáška s diskuzí, Bedřich
Moldan
Takže to je návrh kurzů do podzimního semestru. V průběhu září doplníme a aktualizujeme program přímo na webu www.AkademieCernosice.
cz tak, aby v den zahájení zápisu 8. 10. 2018
bylo vše dostupné.
Už dnes vás zveme na slavnostní zahájení Občanské akademie 11. 10. 2018 v Club Kině od
18 hodin. Pokud má kdokoliv dotazy nebo má
zájem akademii podpořit, prosíme, obraťte se na
mail info@akademiecernosice.cz nebo telefonem
na 773 871 718. Díky!
Václav Vojtěch, Občanská akademie Černošice
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Mariánská pouť

6x FOTO: Petr Kubín

-- Na pódiu se vystřídalo několik kapel - na
své si přišli milovníci jazzu, country, rocku,
klasické hudby, folku i blues. --

-- Tradiční černošická Mariánská pouť se
letos konala o víkendu 11. a 12. srpna
na návsi před kostelem a v přilehlé
Komenského ulici. --

-- Dětem přijeli zahrát herci z divadla Cirkus Žebřík se svými marionetami, a také oblíbený Víťa Marčík se Šípkovou Růženkou. --

-- Počasí se na pouť umoudřilo - parné počasí vystřídaly
příjemné letní teploty, návštěvníci se bavili. Velké odezvy se
dočkala mj. sobotní ohňová show a vystoupení multiinstrumentalisty Justina Lavashe. Pokud patříte mezi jeho
fanoušky, dobrá zpráva je, že v Černošicích vystoupí opět
na podzim, konkrétně 24. 11. v rámci Bluesového festivalu
v Club Kině. --
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září

30. 8.
31. 8.
1. 9.
1. 9.
2. 9.
7. 9.
8. 9.
8. 9.
14. 9.
15. - 16. 9.
a 22. - 23. 9.
15. 9.
16. 9.
18. 9.
19. 9.
21. 9.
22. 9.
22. 9.
22. 9.
22. 9.
22. 9.
23. 9.
27. 9.
28. 9.
28. 9.
29. 9.
30. 9.

říjen
1. 10.

září

Přehled akcí v Černošicích
Letní kino – Fimfárum
Letní kino – Milada
Hudební sobota na grilu - Acoustic Noise Band
Letní kino – Anthropoid
Letní kino – Hej Rup!
Buki Fest 2018
Farmářské trhy na Vráži
Farmářské trhy v Mokropsech
Hvězda Vladimíra Kobranova – sváteční večer černošického a zároveň
československého hokeje
Výstava obrazů Marie Dolečkové a Terezky Kuchařové

21.00, Sportpark Berounka
21.00, Sportpark Berounka
19.00, Club Kino
21.00, Sportpark Berounka
21.00, Sportpark Berounka
19.00, Club Kino
8.00-12.00, Centrum Vráž
8.00-12.00, Nádražní 505, Mokropsy
19.00, Club Kino

Vosí hnízdo – koncert
Garage sale
Jak poznat demenci u seniora – přenáška
Zasedání zastupitelstva města
Lokomotiva Planet + Lucky Brew – koncert
Černošický běh
Bleší trh
Farmářské trhy na Vráži
Farmářské trhy v Mokropsech
Naživo - Prago Union & Faky
Steve Clarke Trio (USA) – koncert
Electroma presents Elma
Slavnostní zasazení Stromu republiky – s doprovodným programem
Babí léto párty - Long Silence - koncert
"What a horrible blacktown night" - metalová sobotní noc
Větrná pohádka - hraje Teátr Pavla Šmída

20.00, Club Kino
po celých Černošicích
17.00, komunitní centrum MaNa
19.00, Club Kino
20.00, Club Kino
start u hřiště v Husově ul.
8.00-12.00, Centrum Vráž
8.00-12.00, Centrum Vráž
8.00-12.00, Nádražní 505, Mokropsy
20.00, Club Kino
Club Kino
19.00, Club Kino
15.00, louka pod Halou Věry Čáslavské
19.00, Club Kino
19.00, Club Kino
16.00, Club Kino

Posezení u příležitosti Svátku seniorů

14.00, Dům s pečovatelskou službou

Vždy 15.00-18.00, Mokropeská kaplička

v okolí

1. 9.
1. 9.
8. 9.

Dobřichovické vinařské slavnosti
Novšery Všeryno Rynovše – den pro současnou českou poezii
Řevnický rodinný festival Hravě a Zdravě

15. 9.
23. 9.

Kouzelná školka – Michal na hraní
Garage sale

od 11.00, zámek Dobřichovice
od 12.00, knihovna Všenory
11.00-19.00, nám. Krále Jiřího z Poděbrad,
Řevnice
10.30, Lesní divadlo Řevnice
Řevnice

4. 10.
7. 10.

Den otevřených dveří v NÁRUČI
Garage sale

11.00-19.00, Pražská 345, Dobřichovice
Dobřichovice

říjen

Facebook / Kultura v Černošicích

Pozvánka
na výstavu obrazů
Marie Dolečková a Terezka Kuchařová
si Vás dovolují pozvat na výstavu svých
obrazů.
Vernisáž výstavy se uskuteční v sobotu 15. 9. v 15 hodin v kapličce sv. Václava v Mokropsech.
Další možnosti prohlídky jsou 16. 9.,
22. 9. a 23. 9. od 15 do 18 hodin.
Magdalena Herknerová
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Ó, vy lípy… nejen v Černošicích
pokračování ze str. 1

Když lípu srazí blesk nebo sekyry člověka, má
schopnost znovu obnovit svůj život z pouhého pařezu. Lípa se může dožít až tisíce let. U těch nejstarších najdete kaskádovité boule kořenů, které
připomínají předešlé generace stromu.
Snad i pro tuto vlastnost jsme si ji vybrali, spolu
se Slovinci, za národní strom. Dva malé národy,
přes které se křížem krážem proháněla cizí vojska, se vždy znovu vzchopily.
O stromy, a zejména památné, se začaly zajímat okrašlovací spolky. První byl založen roku
1849 v Kutné Hoře, v Černošicích roku 1895.
Lípy se začaly vysazovat v masovém měřítku až
po vzniku republiky a jejích výročí. 1919, 1928,
1938, 1948, 1968 jako Stromy svobody. Občas
ta „svoboda“ musela vypadnout a zůstalo u Stromu republiky.

Lípy v Černošicích
Nejstarší lípu jsme měli na Vráži, asi starší než
dožívající DUB. Podle torza můžeme uvažovat
i o středověkém zrození stromu. V Dolních Černošicích bývala obrovská lípa a pod ní Husův balvan
na paměť rozdělení obce v roce 1919. Na konci
ulice V Mýtě, kromě Cedru atlantského, najdete
také statnou lípu. V dolní zahradě ZUŠ, vedle Liliovníku tulipánokvětého, roste lípa už více než stoletá. Lípa „68“ stojí na parkovišti na pravém břehu
Švarcavy. Mokropsy i Černošice mají před školami několik mohutných lip, další najdete kolem
Mokropeské kapličky a na rohu ulic Dr. Janského
a Rumunské, u bývalého Habrmanova pomníku.
Jistě najdete u nás ještě mnoho zajímavých stromů, které si zaslouží vaši pozornost.
Ivan Látal,
Černošická Společnost Letopisecká

z města a okolí

Vrata a garáže Garage Sale se otevřou již pošestnáctné
Kdy: neděle 16. září
Kde: po celých Černošicích
V neděli 16. září se již pošestnácté sejdeme
nebo potkáme v ulicích Černošic na prodeji i lovu pokladů z našich šatníků, garáží, půd,
sklepů a všelijakých jiných skladišť v rámci tradiční sousedské akce Garage Sale Černošice.
Projděte po prázdninách dům, byt, pokoje
i sklepy a věci, které už nepotřebujete, nedělají
vám radost ani službu, nabídněte rovnou mezi
vraty vašim sousedům. K prodeji je možné se
přihlásit již tradičně přes registrační formulář na
webu www.garagesalecernosice.cz, kde také
najdete i další informace a tipy, jak prodej připravit a průběžně aktualizovanou mapu míst,
kde se bude v neděli prodávat. Pro prodejce,
kteří nemají před domem prostor, kam zboží
umístit nebo bydlí v odlehlých místech, kde by

jejich prodej byl osamocen, je opět připravena
možnost využít prostoru louky ve Zvonkové ulici,
kde tak vznikne přirozené centrum akce. Stavte
se tedy ulovit nějaký poklad, prohodit pár slov
u kávy nebo čaje a dejte věcem novou šanci na
život.
Vlakderoba a Vlaknihovny
Co neprodáte v rámci GS, můžete nabídnout o týden později na 2. Bleším trhu, který se
bude konat v rámci Farmářských trhů na Vráži.
Pokud vytřídíte věci, které už nechcete a nenajdete pro ně nové majitele ani na jedné z akcí,
můžete je pak darovat prostřednictvím naší Vlakderoby v Mokropsech, knížky si pak své nové
čtenáře mohou najít ve Vlaknihovnách na obou
nádražích. Pokud vám navíc po prodeji oblečení
zbudou nějaká volná nevyužitá ramínka, třeba

Mezinárodní hudební kurzy Černošice
Černošické hudební kurzy letos poprvé dosáhly mezinárodní úrovně a rozšíření oborů tradiční housle a violu se mnou učil vynikající
židovský houslista a učitel Alexander Shonert
z Novosibirska, saxofon Veronika a Simon
Hanrath z Frankfurtu nad Mohanem, klavír
a pěvecký sbor Jan Polívka z Poppenhausenu,
potěšující byl zájem o zpěv a komorní hudbu
a největším překvapením byli dva žáci, kteří se přihlásili na čínské erhu, přičemž jeden
z nich, Dominik Svoboda, během kurzů napsal
a provedl vlastní skladbu pro erhu a klavír, na
který ho doprovodila korepetitorka kurzů Ivana
Kylarová.

Bára Nováková
www.garagesalecernosice.cz
FB a IG: @garagesalecernosice

FOTO: Václav Polívka

Děkuji vedoucímu odboru kultury a cestovního ruchu Pavlu Blaženínovi, který pro kurzy
zařídil prostor v ZUŠ. Tu na kurzech reprezentoval Ondřej Hykš (9) z klavírní třídy Aleny Veretiny velmi nadějnými výkony.
Václav Polívka

-- Sedmiletá Bertha z Poppenhausenu pracuje
na zvuku a účelných pohybech pod vedením
Alexandra Shonerta z Novosibirska. --

Větrná pohádka
Kdy: neděle 30. září od 16 hodin
Kde: Club Kino
Podivín Větrovec cestuje po světě. Kam ho vítr
zavane, tam o něm vypráví. Vypráví pohádku
o dětech od větrného mlýna. Když jednou vítr
ustane a dlouho bezvětří trvá, vydají se do
světa hledat krále větru. Průvodcem jim je kohout z korouhvičky a ten jim dá tuto hádanku:
„Kdo je králem větru a kde přebývá? Kde se

ta z čistírny, budeme rádi, když je Vlakderobě
poskytnete k dalšímu použití. Ráda bych také
touto cestou poděkovala všem, kteří se společně s námi starají o to, aby oba nádražní projekty
fungovaly a dělaly nám radost, jsme inspirací pro
další obce i města. Pevně věříme, že jednotlivce, kteří mají potřebu tu a tam něco zničit nebo
poničit, to brzy přestane bavit a začnou se věnovat něčemu smyslupnějšímu.
Pro milovníky našich Fashion Pikniků můžeme navíc prozradit, že už chystáme další datum,
sledujte nástěnky a události ve městě, aby vám
nic neuteklo.
Těšíme se na všechny v září "mezi vraty"!

nejvzácnější a nejmocnější vítr ukrývá?“. Jaká
dobrodružství na cestě potkají? Najdou krále
větru? Můžete se těšit na komunikativní představení s písničkami a milým humorem. Kulisu
namalovala Simonetta Šmídová, loutky vyřezal Jan Růžička, režie Stanislava Kočvarová.
Přijďte v neděli 30. 9. od 16.00 do Club Kina.
Hraje Teátr Pavla Šmída. Vstupné 80 Kč.
Pavel Blaženín

-- Poslední zářijovou neděli vystoupí v Cub Kině ručně vyřezávané loutky v krásně malovaných kulisách. -FOTO: archiv Teátru Pavla Šmída

Hvězda Vladimíra
Kobranova
Kdy: pátek 14. 9. v 19.00
Kde: Club Kino
Srdečně zveme na sváteční večer černošického
a zároveň československého hokeje, a to v pátek 14. 9. od 19 hodin v černošickém Club Kinu.
Vzpomeneme skvělého člověka, černošického
rodáka, sportovce, hokejistu, reprezentanta,
krále střelců z roku 1946, mistra světa z roku
1949, nositele stříbrné medaile ze ZOH 1948,
mistra Evropy z let 1948 a 1949 a vězně ve vykonstruovaném procesu v roce 1950 – pana
Vladimíra Kobranova.
K vidění bude výstavka unikátních fotografií
a artefaktů, záběrů a záznamů z reprezentační
éry, povídání o československém hokeji, a to
i za účasti rodiny pana Kobranova.
Vyvrcholením večera pak bude slavnostní odhalení hvězdy na Černošickém chodníku slávy
před Club Kinem. Následně se osvěžíme příjemným jazzíkem Vinohradských šviháků s Pavlem
Kopačkou.
Hvězda Vladimíra Kobranova už nikdy
nezapadne.
Vstup volný.
Za Hvězdný výbor Černošického chodníku slávy
Joža Barchánek, Michal Strejček,
Michaela Voldřichová j. h.
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FOTO: K. Pacovský
FOTO: archiv Prago Union

-- Bleší trh je dobrá příležitost pro sousedská
setkání. --

Bleší trh na Vráži
Kdy: sobota 22. září od 8 do 12 hodin
Kde: Centrum Vráž
Máte doma nepotřebné věci, které je Vám líto
vyhodit a někomu jinému by mohly udělat radost? Pak zbystřete! Již druhý sousedský bleší
trh proběhne 22. září na náměstí Centra Vráž
souběžně s pravidelným farmářským trhem.
Přijďte strávit příjemné dopoledne v přátelské
atmosféře, potkat staré známé a poznat nové.
Ať už dorazíte jako prodávající či kupující, nezapomeňte přibalit dobrou náladu a nestyďte se
dát se do řeči s ostatními. Bleší trh je ideální
příležitostí pro sousedská setkání! Nezávazná
registrace na: bit.ly/blesakcernosice.
Za pořadatele
Karel Pacovský
blesitrhcernosice@gmail.com

FOTO: archiv S. Clarka

-- Lídr kapely Prago Union je známý jako Kato. --

Legendární Prago Union
zazáří v Club Kině!
Kdy: 22. září od 20.00
Kde: Club Kino
Bezpochyby největší hip-hopový večer v historii Černošic proběhne už 22. září v Club
Kině v rámci série NAŽIVO! pořádané místním spolkem Na Nohou. „Je to pro nás jako
splněný sen, Prago Union je legenda!“ říká
za organizátory Honza Jelínek. Skladby
skupiny díky nemilosrdnému spojení promyšlených textů, vtipu a vymazlených beatů
doslova zlidověly. „Tracky Prago Union baví
i mojí mámu,“ dodává Honza s úsměvem
a upřímně zve všechny hudební fanoušky napříč generacemi.
Lídr Prago Union, známý také jako Kato či
Deph působí na hudební scéně již od devadesátých let, kdy působil ve skupině Chaozz
– dodnes nejprodávanější a nejpopulárnější
hiphopové kapele v domácí historii.

Projekt Prago Union pak vzniká kolem roku
2002 a v roce 2005 vychází první vinylový
singl a následně i kultovní debutové album
HDP – Hrubý domácí produkt obsahující kultovní skladby jako Sklep nebo Kandidát Vět.
Opravdová „Prago-mánie“ však odstartovala
až po vydání desky Dezorient Express. Následovala další alba, ale především stovky
vyprodaných koncertů napříč republikou.
Tento ultimátní rapový večírek odstartuje
nadějný černošický rapper Adam Terš aka
Faky, který představí mimo jiné ochutnávku
své nové tvorby.
Gramofony se roztočí a slova z mikrofonu
rozletí už 22. září ve 20 hodin a hudba bude
znít až do pozdních ranních hodin.
Barbora Perglová a Jan Jelínek,
Na Nohou z.s.

Steve Clarke trio (USA)
Kdy: neděle 23. září od 20 hodin
Kde: Club Kino
Steve Clarke se opět vrací do Evropy! Rezident
z Bridgeportu (Connecticut, USA), excelentní
baskytarista, se znovu spojil v roce 2016 (po
pěti letech) s klávesistou Walterem Fischbacherem a bubeníkem Richardem Mmuenchhoffem,
takže se všichni tři znají hráčsky i lidsky více než
dokonale. A vědí také, jak udělat dohromady
pořádnou show, jsou totiž odborníci na „crafting
engaging sets“ neboli řemeslně dokonalé sety,
chytlavé groove a oslnivá sóla. Steve Clarke na32

točil 8 CD jako lídr svých sestav a 58 alb s dalšími umělci. Cestuje po USA a Evropě více než 15
let. Vystupoval po boku jazzových velikánů, jako
jsou Mike Stern, Sherri Winston a Sam & Dave.
Toto turné bude Steveovým dalším návratem do
Evropy, po čtyřleté přestávce. Srdečně Vás zveme na jeho černošický koncert v neděli 23. 9.
od 20.00 do Club Kina. Vstupné 150 Kč.
Pavel Blaženín

z města a okolí

Program
září 2018
1. 9. v 19.00
Hudební sobota na grilu - Acoustic Noise
Band
Zahradní párty v Club Kině. Grilované speciality - žebra, steaky, plněné pečené brambory
Mr. Potato, hermelín, domácí klobásky, grilovaná zelenina a výborné dipy.
Hudební specialita - Acoustic Noise Band
ACOUSTIC NOISE BAND – 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. Vstup zdarma.

7. 9. v 19.00
Buki Fest 2018
9. ročník již tradičního festivalu věnovaný
osobnosti textaře Michala Bukoviče. Čeká
Vás dobře namíchaný koktejl country muziky
a rock´n´rollu. Vystoupí Jitka Vrbová s Honzou
Frühwirtem, Pepa Pilař & Classic Rock‘n‘Roll

Band, s tramp swingem dorazí Nové struny.
Další dávku rock´n ´rollu pak obstará kapela Slapdash. Celým večerem provází Milan
Schmidt. Přijďte si užít skvělou country muziku
i rock´n´roll. Parket bude Váš! Retro oblečení
vítáno.
Vstup 180 Kč, předprodej a rezervace míst
v Club Kině, 220 Kč na místě v den koncertu.

15. 9. v 20.00
Vosí hnízdo - koncert
Vosí hnízdo opět ve svém rodném hnízdě s jejich neutuchající invencí, kreativitou a žlutočerným nasazením.
Vstup 120 Kč předprodej v Club Kině, 140 Kč
na místě v den koncertu.

21. 9. v 20.00
Lokomotiva Planet + Lucky Brew - koncert
Lokomotiva Planet v průřezu svými třemi alby
zahraje hardrockový mix melodičnosti, důrazu
a energie spolu s několika verzemi hitů svých
oblíbenců Ozzy Osbournea a Zakka Wyldea.
Předkapelou bude mladá prachatická skupina
Lucky Brew, která představí své druhé album
plné chytlavých refrénů a kytarových riffů v nekonvenčních rockových písních.
Vstup 120 Kč.

27. 9. v 19.00
Electroma presents Elma
Reggae ’n’ Dancehall warm-up by selector
Czenda & followed by House, Break, Techno
party.
Vstup zdarma.

28. 9. v 19.00
Babí léto párty - Long Silence koncert
Večírek, kde bude teplo, ale také nebudou
chybět ani ty „báby“, míchané nápoje, akční drinky, občerstvení velké i malé a výborná
atmosféra.
Vstup zdarma.

29. 9. v 19.00
„What a horrible blacktown night“ - metalová sobotní noc
„What a horrible Blacktown night“ - Jaká to odporná Černošická noc! Metalový sobotní večer
vytvořený na podporu metalové scény v oblasti
poberouní, kde se jí moc prostoru nedává. Můžete se těšit na: Secret of darkness (Melodic
blackened death metal), Diligence (Progressive death metal - Nové Album „Abundance in
Exertion“), Insistent (ex- DEOAG - death grind
- Nové Album „Serenity Of Suffering“), RAW
(Progressive metal), Noisebleed (Metalcore Nové Album „Asymbiosis“). Pět našlápnutých
kapel napříč metalovými žánry z české metalové scény. Rozhodně přijďte včas!
Kapely budou mít k dispozici vlastní merch,
takže si, nebo někomu druhému, můžete udělat radost v podobě CD, trika, čepice atd.
Máš rád tvrdší hudbu? Vadí ti, že v Černošicích
a blízkém okolí není žádný death metal? Máš
rád moderní metal, který v Čechách nemá úplně jednoduché podmínky? Rozhodně se přijď
bavit a zároveň podpořit metalovou scénu!
Vstup 100 Kč.
Lucie Barchánková
Zpracováno z podkladů od interpetů.
Pozn.: Informace k akcím, které pořádá v Club
Kině město Černošice, najdete v samostatných
textech.

Hudba Hradní stráže vystoupí v rámci Krimifestu
Kdy: neděle 14. října
Kde: Hala Věry Čáslavské
Do stále novotou zářící černošické Haly Věry
Čáslavské připravujeme na časný nedělní večer 14. října výjimečnou příležitost oslavit kulaté výročí našeho novodobého státu silným
uměleckým zážitkem! Vše v kruhu rodin starousedlíků, společně s rodinnými reprezentacemi
mladších sousedů, nebo i s milými hosty, přespolními spoluobčany.
Slavnostním koncertem vyhlášené, a celosvětově protřelé, Hudby Hradní stráže a Policie
České republiky nás provede Jiří Holoubek,
redaktor Českého rozhlasu.
Vstup se k tomu podařilo zajistit „pro dobro“
volný, pouze s pohodlnou podmínkou vlastní
domácí obuvi (popř. návleků).
Hudební nadílka bude zároveň předehrou již
18. Krimifestu: Tentokrát malé série filmových
projekcí v Club Kině, okořeněných šancí na
doprovodné besídky v prostředí „interní návsi“.
Vposled pak opět s hudební, byť komornější,
třešničkou tamtéž...

Hutné detaily v říjnovém Informačním listu
a na plakátových podkladech.

Jinak po parťácích dobrých dál pátrání běží,
ať vedra děsná jsou, či průvany vanou svěží...
Jaroslav Kopic

FOTO: archiv Hudby HS a PČR
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NOVŠERY VŠERYNO RYNOVŠE - Den pro současnou českou poezii

Den otevřených
dveří v NÁRUČI
kdy: čtvrtek 4. října od 11 do 19 hodin
kde: C
 entrum sociální rehabilitace
Náruč,
Dobřichovice, Pražská 345
Dobřichovická NÁRUČ zve veřejnost na
Den otevřených dveří. Zdejší Centrum
sociální rehabilitace totiž slaví již 15 let.
Sdružení tak chce přiblížit jeho fungování
lidem nejen z Dobřichovic, ale i z okolí.
Během celého odpoledne tak budete
mít možnost prohlédnout prostor našeho Centra. Připraveno bude také setkání
s arteterapií, testy a kvízy pro každého či
překvapení „Zeď radostí“ & „Zeď bláznovství“. Historii Náruče vám pak přiblíží výstava fotografií.
K vidění zde bude také výstava obrazů
s poselstvím o duševní nemoci. Připraveno je promítnutí filmu ze světa duševního
onemocnění spojené s následnou debatou a rovněž psychiatrická poradna pro
každého.
Právě na lidi s duševním onemocněním a mentálním postižením, ale také na
osoby, které se ocitnou v náhlé sociální
krizi, totiž Centrum sociální rehabilitace
směřuje svoji podporu. Cílem této sociální
služby je, aby klienti dostali podporu na
cestě k co největší samostatnosti a soběstačnosti. Může se jednat o jejich osobní,
společenskou nebo pracovní realizaci u každého lze najít jeho vlastní směr, ve
kterém najde svoje vlastní naplnění. V každém případě klienti díky novým zkušenostem postupně získávají novou sebedůvěru
tolik potřebou pro převzetí zodpovědnosti
za svůj život.
Za o. s. NÁRUČ
Klára Horáková

poezii proběhne od 12:00 v sále Vladimíra Holana v budově Obecního úřadu Všenory. Bude
možné si zde rovněž prohlédnout Literární muzeum Mariny Cvětajevové. Nejdříve se představí Jitka Srbová a Jonáš Hájek. Ve 13:30
Jan Šulc a Lukáš Kliment vzpomenou v části
„Pocta Alexandru Klimentovi“ spisovatele, dramaturga a básníka Alexandra Klimenta.
Druhá část Dne pro současnou českou poezii proběhne od 15:30 v zámeckém parku. Zde
se zaposloucháme do poezie Milana Děžinského, Jakuba Dvořáka a Petra Borkovce a hudbou obohatí program Beata Hlavenková.
Zakončeme naši pozvánku slovy Petra Borkovce: „Česká poezie je nepřehlédnutelná,
má své čtenáře a posluchače a tomu, jakým
způsobem vypovídá o světě, v němž žijeme,
se vůbec nic nepodobá“. Spisovatel, překladatel a dramaturg kavárny FRA Petr Borkovec
představuje ve Všenorech několik současných
výrazných básníků. Spíše mladších. A velice
různorodých!
Zveme Vás k nám do Všenor za současnou
poezií.
Za Všenorskou knihovnu
Alena Sahánková

Kouzelná školka - Michal na hraní

FOTO: Pragokoncert

Kdy: sobota 1. 9.
Kde: knihovna ve Všenorech
Součástí Všenorské knihovny je literární muzeum Mariny Cvětajevové, a to zavazuje a inspiruje. Nejde jen o odkaz ruské básnířky Mariny Cvětajevové a českého básníka Vladimíra
Holana, který jezdíval do Všenor za maminkou
a sestrou Marií, ale jde také o to, že by se
Všenorská knihovna ráda stala místem setkávání současných básníků, místem, kde bude
zaznívat současná poezie. Díky básníkovi,
překladateli, spisovateli a dramaturgovi Petrovi Borkovcovi, který připravil program Dne pro
současnou českou poezii a bude jej i uvádět,
se přání stává skutkem.
S českými básníky se setkáme hned na dvou
místech Všenor. První část Dne pro současnou

Kdy: sobota 15. září v 10.30
Kde: Lesní divadlo Řevnice
O čem letošní představní Michala z Kouzelné školky bude? O tom, jak si hrát s Michalem podle
návodu. Michal umí běhat, umí stát, umí mluvit
i tancovat. Kouzelný Michal je první hračkou na
světě, která si může vybrat, kdo si s ní bude hrát!
Nebudeš to právě ty? Michal naučí děti pořádku
ve svých hračkách. Bez dětí to ale nejde, a tak
jsou od začátku až do konce aktivně zapojeny do
magické hry s rekvizitami vyrobenými nejen ze samolepicí pásky.
Dětské pořady Michala Nesvadby si za dobu svého uvádění získaly velké množství nadšených a pravidelných diváků. Michal a jeho vystoupení
představují jednoduchou formu
humoru, založenou na věcech, které děti denně
obklopují, které znají
a jen udiveně sledují, co a jak s nimi
umí vymyslet jejich
kamarád
Michal.
A proto odchází nejen nadšené a zabavené, ale nesou si
v hlavičkách hodně
zajímavých nápadů,
které rozvíjí fantazii a přitom dávají
smysl.
Přijďte si hrát!
Michal bude Vaší
hračkou!
Helena Byrtusová
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Řevnický rodinný festival Hravě a zdravě
Kdy: sobota 8. září, 11.00-19.00
Kde: Řevnice, Nám. Krále Jiřího z Poděbrad
Druhou zářijovou sobotu se řevnické hlavní náměstí uzavře pro automobilovou dopravu a stane se dějištěm oblíbeného Řevnického rodinného festivalu Hravě a zdravě.
Původní myšlenka vzniku celého festivalu byla, dát
prostor všem místním a okolním kroužkům, spolkům, organizacím, drobným domácím výrobcům čehokoliv prezentovat se jeden den v roce s tím, co umí nejlépe. Tato
myšlenka přetrvává i ve čtvrtém ročníku. Festival rok od roku láká čím dál
více návštěvníků i prodejců nejen z regionu, ale i z širšího okolí.
Co návštěvníky čeká
Moderátorkou je řevnická rodačka Ema Klementová. Letošní ročník se
lehce opírá o téma Latinské Ameriky. Zazní hudba z této překrásné části
světa, kdo chce, může si zatančit v rámci workshopů, k dispozici budou
stánky s typickými suvenýry i pokrmy.

Příznivci evropských a českých dobrot ale
určitě nepřijdou zkrátka. Tak jako v minulých
letech celé náměstí zaplní stánky prodejců různého sortimentu, gastronomických dobrot, lokálních i přespolních producentů a výrobců.
Stálicí programu zůstává také rodinná Hra,
která provede všechny zájemce po různých stanovištích v Řevnicích. Hrát se bude o zajímavé
ceny.
Loňská účast dosáhla téměř 2000 návštěvníků. Festival bude ukončen
v 19 hodin.
Akci pořádá spolek Náruč, který v Řevnicíh na náměstí provozuje kavárnu Modrý domeček, v Dobřichovicích Centrum sociální rehabilitace,
společně s rodinným centrem Leťánek. Festival se koná pod záštitou a za
podpory města Řevnice.
Marie Hrdá, spolek Náruč

Okénko do světa spisovatelů
autoři od písmene E
Válečné romány:
Eastlake, William – Umírali jsme v bambusu
Epsteinová, Helena – Děti Holocaustu

Detektivní romány:
Enger, Thomas
Erben, Václav
Ekmanová, Kerstin

Historické romány:
Erickson, Carolly
Eco, Umberto

Romány pro ženy:
Eugenides, Jeffrey – Hra o manželství
Erskinová, Barbara

Fantasy literatura:
Eddings, David
Humorné romány:
Emingerová, Dana – In flagranti, Kravaťáci
Pravdivé příběhy:
Eggintonová, Joyce – Z kolébky do hrobu

Nové knihy v městské knihovně v Černošicích
Beletrie:
ALPSTEN, Ellen: Sestry rudého slunce –
dobrodružně romantický příběh tří žen pocházejících z rozličného prostředí a snažících se
společně farmařit v rovníkové Africe;
BOLTON, Sharon J.: Temné říční proudy anglický detektivní román;
BORKOVEC, Petr: Lido di Dante – dvanáct
povídek nás přivádí do letoviska několik km od
Ravenny, v němž se ulice jmenují podle postav
Božské komedie;
BRADY, A. F.: Slepí – anglický psychologický román o křehké hranici mezi normálností
a šílenstvím;
COLE, Daniel: Loutkář – napínavý román;
EGGERS, Dave: Hologram pro krále – příběh podnikatele, jenž má realizovat největší
obchod svého života, vtipný a přitom hluboce
dojemný příběh;
HANIŠOVÁ, Marie: Houbařka – psychologický román;
HOLCOVÁ, Milena: Láska v moll – příběh
milostného trojúhelníku;
KAY, Adam: Bude to bolet, doktore: tajné
deníky mladého lékaře – kniha, která prozradí, že humor a bolest patří k sobě;
MINIER, Bernard: Noc – detektivní román
francouzského spisovatele;
OBERMANNOVÁ, Irena: Jasnozřivost –
česká detektivka;
PAULL, Laline: Včely – vysoce ceněný román
srovnávaný se slavným 1984. Hlavní hrdinka se
ocitá tváří v tvář zoufalému boji o přežití, změní
svůj osud i osud svého světa;

SHAH, Saira: Myšky v kuchyni – upřímný a zároveň zábavný autobiografický román
o rodině, lásce a životě na francouzském
venkově;
SÝKORA, Michal: Pět mrtvých psů – český
detektivní román;
VIKA, Bjorg: Malé klíče, velké pokoje – první díl trilogie norské spisovatelky, kniha se odehrává v Norsku v době 2. světové války;
WOOD, Barbara: Vzdálená řeka – americký
román pro ženy.
Naučná literatura:
JAZAIRIOVÁ, Pavla: Příběhy z Mexika –
známá cestovatelka a novinářka přibližuje své
zážitky z putování po exotické latinskoamerické zemi;
KOHL, Maryann F.: Výtvarné činnosti pro
malé děti – knížka pro děti od 1 do 3 let, rozvíjející šikovnost a tvořivost;
KOLÁŘ, Pavel: Labyrint pohybu – knižní rozhovor s profesorem Kolářem. „Hýbeme se buď
málo, nebo špatně a pohyb se vytrácí nejen
ze života, ale i z medicíny,“ tvrdí profesor Pavel Kolář, renomovaný fyzioterapeut, který už
třicet let působí na poli rehabilitační medicíny,
potažmo i té sportovní;
MOTL, Stanislav: Mraky nad Barrandovem
– kniha o slávě a zatracení českých filmových
hvězd v době Protektorátu a v čase poválečných ortelů;
SHARMA, Robin S.: Rok s mnichem, který prodal své ferrari – kniha Robina Sharmy

pro všechny, kteří touží po smysluplném životě
a sebenaplnění.
Pro děti a mládež:
ČAPEK, Karel: Dášeňka čili Život štěněte –
leporelo pro nejmenší;
DAVIS, Jim: Garfield si nakládá – komiks;
DISNEY, Walt: Super komiks;
LINDGREN, Astrid: Karkulín je nejlepší –
další vyprávění o polopohádkovém človíčkovi,
který bydlí na střeše jednoho stockholmského
domu, pro děti od 6 let;
REEVE, Philip: Zajatci parukových ostrovů.
Potrhlá dobrodružství – dobrodružný humorný příběh, pro děti od 9 let;
SLABÝ, Zdeněk K.: A papoušek hledá svůj
zelený klobouk – podivná kniha pohádek
z celého světa.

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
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