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Rekonstrukce trati 171 (Praha – Beroun)
Rekonstrukce železniční trati je tématem již několik let. Zatímco pro úsek mezi Smíchovem a Radotínem již SŽDC (Správa železniční dopravní cesty) hledá zhotovitele,
u nás zatím připravuje projekt. Projektant (SUDOP PRAHA) v posledních měsících
projekční práce velmi zrychlil a investor projevil větší vstřícnost k postojům města.
Město není ani investorem plánované rekonstrukce a ani zadavatelem projekčních
prací, přesto v přípravě projektu velmi aktivně vystupuje a snaží se do projektu
prosadit taková řešení, která posílí význam zastávek jako veřejného prostoru a která
pokud možno minimalizují rozdělení města tratí. Postoje vedení města nyní pomáhá formovat aktivní komise pro rekonstrukci železnice a architekti František Štáfek
a Karel Hájek.
FOTO: Petr Kubín (2018)

Úsek trati v Černošicích je projekčně rozdělen na dvě části, a to část ve směru od Prahy
k přejezdu Dr. Janského a část od přejezdu
Dr. Janského k železničnímu mostu, přičemž
každá část má jiný projekční tým.
Příprava projektu není vůbec jednoduchá
vzhledem k platným předpisům a normám, technické náročnosti stavby, hustě zastavěnému
území, stísněným prostorám a často velmi protichůdným zájmům dotčených subjektů.
Postoj města k rekonstrukci vychází z těchto
základních předpokladů / požadavků:
1. cílem je trať, která umožní kvalitní, pravidelný

a častý provoz místní osobní regionální dopravy
s dočasným (do doby výstavby alternativní trati)
provozem nákladní a rychlíkové dopravy;
2. k minimalizaci hlukového zatížení a splnění zákonných limitů je nutno využít všechny nejlepší
a v současnosti dostupné technické a provozní
prostředky s výjimkou plošného použití vysokých protihlukových stěn (PHS), plošné použití
vysokých PHS by město nevratně rozdělilo;
3. rychlost dopravy uvnitř města nepřesáhne
105 km/hod pro osobní vlaky a 90 km/hod pro
nákladní vlaky;
pokračování na str. 3

Dětský den / Jarmark / Královský průvod /
Vinný košt

FOTO: Petr Kubín (2018)

Kdy: 1. června po celý den
Kde: Sportpark Berounka
V sobotu 1. června přivítáme v Černošicích
opět po roce Královský průvod. Stejně jako
vloni budeme slavit celý den, ba co více letos
bude součástí akce prezentace deseti vinařství, a to ve spolupráci se společností Vinný
košt a program se protáhne do nočních hodin.
Odstartujeme v 9 hodin ráno tradičním

Jarmarkem. V 10 hodin zahájíme dětský den
se spoustou her a soutěžních stanovišť. Hlad
a žízeň budete moct zahnat u stánků s občerstvením, které pro Vás připraví jak místní provozovatelé, tak drobná občerstvení, která přijedou s Vinným koštem. To vše bude součástí
historického jarmarku se spoustou prodejních
stánků i dílen. Královský průvod dorazí v odpoledních hodinách, císaře samozřejmě přivítáme
velkolepým ceremoniálem.
Během dne se budeme bavit vystoupeními
dětí z místních školek, různých souborů, šermířů, hudebníků a dalších. Konkrétně se můžeme
těšit na šermíře ze skupiny historického šermu
Artus Thor, pěvecký sbor Mifun a na hvězdy
z kanadské kapely Galen Weston Band a další.
Pokud i Vy můžete přispět něčím do programu,
budeme velice rádi.
Pokračování na str. 31

Májové slavnosti
v Mokropsech
Kdy: neděle 12. května od 14.00
Kde: Masopustní náměstí
Letošní Májové slavnosti se budou konat v neděli 12. 5. od 14 hodin opět na Masopustním
náměstí v Mokropsech. Naše Májové slavnosti jsou součástí již 20. ročníku poberounského folklorního festivalu Staročeské máje.
Letos se můžeme opět těšit na vystoupení
místních dětí, kapely Třehusk a místního folklorního souboru Pramínek a samozřejmě na
jarmark. Bohatý program a občerstvení jsou
zajištěny.
PROGRAM
14.00 	ZAHÁJENÍ STYLOVÉHO
JARMARKU
14.00-14.35 TŘEHUSK, Poberouní
14.50 	PRŮVOD KROJOVANÝCH
ÚČASTNÍKŮ od mokropeské
kapličky, hraje TŘEHUSK
15.00
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
15.05
ČERNOŠICKÉ DĚTI
15.30-15.55 	PRAŠTĚNKA, dudácká
muzika, Praha
16.00-16.10 FS MOTÁK, Praha
16.15-16.30 SEJKORKY, Slatiňany
16.35-17.00 	BENEŠÁČEK, folklorní
soubor, Benešov
17.05-17.15 FS MOTÁK, Praha
17.20-17.35 FS SEJKORKY, Slatiňany
17.40
PRAMÍNEK, ZUŠ Černošice
18.00 	DRAŽBA A KÁCENÍ MÁJE –
hraje Pramínek
Pavel Blaženín

inzerce

NO VÁ KO L E KC E

DO KO NA L É Š AT N Y
Showroom Praha
Klimentská 46, Praha 1
2

www.stopka.cz

z radnice

Fond Černošice startuje

Na nové projekty v Černošicích se přispělo již více než půl milionem korun.
V neděli 14. dubna se v prostorách nové školky v Husově ulici uskutečnilo
setkání při příležitosti založení nadačního Fondu Černošice. Fond vzniká
s cílem přispět k dlouhodobému rozvoji černošické komunity. Navazuje
tak na úspěšný projekt realizace Haly Věry Čáslavské.
Na setkání byly prezentovány konkrétní komunitní projekty a stanovy
nově vznikajícího fondu. V rámci přípravné fáze pracovní skupina fondu
nejprve shromáždila prostředky ve výši 210 tisíc korun, na konci nedělního
večera se připojili další podporovatelé, kteří částku zvýšili na téměř 600
tisíc korun. To vytváří dobrý základ pro vypsání prvního grantového kola
v červnu tohoto roku.
Vzniku fondu předcházelo několik měsíců vyjednávání a přípravných
schůzek v rámci pracovní skupiny, která původní návrh proměnila v realitu.
Fond byl formálně založen letos v březnu. Kontakty, a informace o fondu,
pro ty, kdo se chtějí zapojit coby podporovatelé, stejně jako podmínky pro
získání grantů budeme průběžně zveřejňovat na nově vznikajících webových stránkách https://fondcernosice.cz/.
za Fond Černošice
Tomáš Kratochvíl

FOTO: Petr Kubín

-- První granty rozdělí Fond Černošice již v červnu. --

Rekonstrukce trati 171 (Praha – Beroun)
pokračování ze str. 1

4. rekonstrukce bude provedena kvalitně z hlediska architektonického řešení, s důrazem na
bezpečnost a s ohledem na silně urbanizované
prostředí.
Stav projekčních prací je v jednotlivých částech (ve stručnosti) následující:
železniční most – přejezd Dr. Janského
Stávající železniční most bude nahrazen novým mostem ocelové příhradové konstrukce
podobného tvaru, přičemž koleje by měly být
uloženy ve štěrkovém loži na rohožích, takže
provoz na mostě by měl být výrazně tišší. Na železničním mostě bude umístěna lávka pro pěší
a cyklisty o šířce 3 metry, která bude na mokropeské straně vykonzolována na skále a zaústěna do ulice Na Skále. Vedle Kamenného mostu
je plánována nová lávka pro pěší a cyklisty. Mezi
Kamenným mostem a přejezdem Dr. Janského
jsou plánovány výhybky (méně hlučný typ), které umožní přejezdy vlaků mezi kolejemi, a tedy
i lepší koordinaci dopravy v případě mimořádných událostí. K obsluze výhybek by měla být
zbudována účelová komunikace. Snahou města
je, aby byla umístěna spíše na protilehlé straně
od hřbitova tak, aby případně mohla sloužit i pro
pěší propojení z Dr. Janského ke Kamennému
mostu.
přejezd Dr. Janského – přejezd Říční
Přejezd Dr. Janského zůstává zachován, snahou města je rozšířit tento přejezd o plnohodnotnou a řádně zabezpečenou část přechodu
pro chodce, která bude navazovat na chodníky.
Ostrovní nástupiště na zastávce Mokropsy bude
zrušeno a nahrazeno bočními nástupišti, jejichž
začátek bude ve směru od Prahy za přejezdem
Říční. Město se snaží prosadit vybudování nového velkorysejšího podchodu v ose ulice
Zd. Škvora a nové budovy zastávky s moderním
zastřešením (viz pracovní návrh arch. Štáfka).
Na berounské nástupiště bude přístup z ulice
Dr. Janského a z ulice Říční. Na pražské nástu-

piště bude přístup z ulice Nádražní / Zd. Lhoty.
Přejezd v ulici Říční bude zachován, s ohledem
na nový typ nástupišť a koleje blíže u sebe bude
kratší. Součástí přejezdu by měla být i plnohodnotná a řádně zabezpečená část určená jen pro
chodce, která bude navazovat na chodníky.
přejezd Říční – zastávka Černošice
Na základě požadavku města by měl být zřízen nový podchod pod tratí pro pěší (z ulice
Dr. Janského do ulice Zdr. Lhoty), a to přibližně
v místě ulic Tolstého / Topolská.
zastávka Černošice
Prostor zastávky Černošice je s ohledem na
značně stísněné poměry a skutečnost, že zastávka je fakticky součástí městského centra,
velmi komplikovaný, proto město věnuje velkou
pozornost kvalitnímu projekčnímu a architektonickému řešení. V souvislosti s plánovanou přeložkou krajské silnice II/115 (viz níže) by mělo
dojít k podstatnějším úpravám prostor zastávky.
Město vychází při řešení prostor zastávky z pracovního návrhu arch. Štáfka.
Přejezd Kazínská musí být zrušen (nástupiště
nesmí být rozděleno přejezdem). Město požaduje, aby náhradou za tento přejezd byl vybudován velkorysý široký podchod umožňující kvalitní a bezbariérové propojení pro pěší a cyklisty
mezi ulicí Kazínská a centrem města. Dopravní
obslužnost ulice Kazínská a přiléhající části ulice
Zd. Lhoty by mělo zajistit nové propojení mezi
ulici Radotínská a Zd. Lhoty, které by však mělo
mít podobu veřejného prostoru s preferencí
chodců (pěší zóna), umožňující průjezd vybraných vozidel (cílem není vybudovat nové silniční
propojení do Mokropes). Pražské nástupiště
bude posunuto směrem blíže k Mokropsům
a bude přibližně srovnáno se stávajícím berounským nástupištěm. Budova zastávky by měla
být dle požadavků města zachována v podobě
repliky původní budovy (s využitím stávajících
dřevěných prvků). Replika je navrhována především z důvodu zvýšení nástupiště. Zastřešení,
zejména na berounském nástupišti, by mělo být

spíše modernější a subtilní, aby nerušilo dominantu zastávky. Město požaduje, aby přejezd
Radotínská zůstal zachován pro pěší, a to s odpovídajícím zabezpečením (oplocení by mělo
navazovat přímo na závory, které by měly mít
i zábrany pod závorou; nemělo by tedy být možné obejití/podlezení závor), neboť je důležitou
spojnicí umožňující pěší mobilitu. V souvislosti
se zrušením přejezdu Radotínská pro automobily město předpokládá, že ulice Radotínská získá
charakter spíše klidové komunikace umožňující
příjemný přístup k Berounce.
přeložka krajské komunikace II/115
Přeložka krajské komunikace II/115 je plánována podél trati (na straně ul. Komenského)
s tím, že podjezd pod tratí je situován za stávajícím propustkem k PENNY Marketu ve směru
do Prahy. Vybudování přeložky bude stavebně
technicky velmi náročné a zatím nejsou známé
všechny detaily řešení, protože ani projektování
není jednoduché. Město opakovaně požadovalo
provedení geologického průzkumu svahu dotčeného stavbou. V nejexponovanější části přeložky
(cca v délce ulice Sadová) by přeložka měla být
skryta v pologalerii. Město požaduje, aby bylo
zvoleno takové řešení, které minimalizuje negativní dopad přeložky jak na vzhled města, tak
hlukové zatížení okolí. Prioritní je také napojení
komunikace II/115 na ulici Komenského.
Příprava kvalitního projektu rekonstrukce trati bude ještě velmi obtížná a bude zapotřebí se
vypořádat s řadou zcela legitimních zájmů (ať
jde již např. o možnost využít některé soukromé
pozemky ke stavbě některých objektů, nebo
o ochranu před hlukem) a projekčních překážek. Velkou podporu poskytuje vedení města
práce komise pro rekonstrukci železnice. Přestože její členové mají mnohdy rozdílné postoje
k jednotlivým způsobům řešení, vzájemná diskuze umožňuje nalézt nejvhodnější řešení.
O dalším postupu při přípravě projektu vás
budeme informovat.
Šimon Hradilek, Filip Kořínek, Tomáš Kratochvíl,
Petr Wolf
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Jednou větou...
• V novém jízdním řádu (od 1. dubna) je u místní autobusové linky 665
nově vyznačeno, které spoje budou pravidelně provozovány nízkopodlažními (bezbariérovými) vozy. Cestující se sníženou mobilitou si tak budou
moci svoji cestu lépe naplánovat. Novinku ROPID zavedl na žádost města,
kterému zas podnět zaslala jedna místní maminka. Děkujeme za dobrý nápad. Chvíli to trvalo, ale povedlo se.
• Společnou zakázku Černošic, Dobřichovic, Letů, Řevnic a Hlásné Třebaně na svoz a zpracování odpadů, se začátkem 1. července, získalo ve
výběrovém řízení sdružení firem Komwag, Rumpold, AVE a TS Hostivice,
vystupujíc pod názvem SKO Berounsko, s cenou 8,98 mil. Kč bez DPH za
rok. Na druhém místě skončily Pražské služby s cenou 9,35 mil. Kč bez
DPH. Pro obce ze svazku obcí Region Dolní Berounka se jedná o další
společný úspěch vzájemné spolupráce v řadě různých oblastí.
Parkování ve městě
Pokračuje intenzivní dohled MP i dalších pracovníků města nad nežádoucím parkováním aut na nezpevněných pásech podél místních komunikací,
tedy na trávě nebo i na blátě (které bývalo trávou). Prosíme znovu, abyste
svá auta parkovali převážně na vlastním pozemku, tj. uvnitř v zahradě. Pokud auto musíte dočasně nechat na ulici, pak zásadně jen na zpevněné
části, na asfaltu či dlažbě. (Tato možnost neplatí pro ulice s provozem autobusové linky, kde parkování není možné vůbec nikdy.) Prosím nepřejíždějte obrubníky, ani ty přelivné jako na přiložené fotografii. Analogicky toto
platí i pro ulice, které bohužel zatím nejsou zpevněné – i po jejich okrajích
by měla růst tráva. Naše město pak bude ještě hezčí, upravenější, sníží se
prašnost, zvýší se schopnost zadržování deště atd.
Pokud máte u svého domu rozježděný, nehezký pás bláta, oceníme vaši
pomoc s jeho zlepšením, nebo aspoň upozornění. Na vybraných místech,
například v Husově ulici, už na obnovení travnatých pásů začaly pracovat
naše Technické služby. Děkujeme všem za pochopení – a případnou
změnu vlastních zvyklostí, pokud se výše napsané týkalo i Vás osobně…
Foto: archiv města

-- Vlevo upravený travnatý pás, vpravo pás zničený přejezdy a parkováním vozidel. --

• Zimní stadion konečně po letech uspěl (zatím předběžným rozhodnutím)
a získá státní dotaci od Ministerstva školství, tělovýchovy a mládeže ČR na
vestavbu nových šaten. Součástí financování projektu je příspěvek 1 milionu Kč, který SK Černošice slíbilo poskytnout město. K realizaci by mělo
dojít ještě v letošním roce.
• Město je již v katastru vyznačeno jako majitel pozemků pod komunikacemi a zeleným pásem kolem domů projektu Michael Galerie v nové Foglarově ulici a také pozemků pro budoucí obslužné komunikace stavebních
parcel v majetku města v lokalitě Na Pískách na okraji katastru obce Kosoř.
Město dále prověřuje možnost zasíťování těchto pozemků. Co nejspíš zní
běžnému čtenáři jako zcela nezajímavá informace, ve skutečnosti skrývá
úspěšné zakončení dvou důležitých delších kauz, které nás stály hodně
úsilí.
• Za 89,7 tis. Kč město zakoupí radarový měřič, který bude trvale umístěn v Karlštejnské ulici ve směru na Solopisky. Během letošního roku by
k dalšímu zklidnění dopravy v této ulici, a tedy i snížení hluku a zvýšení bezpečnosti, mělo přibýt nové vodorovné dopravní značení (grafické zúžení
vozovky) a několik nových přechodů pro chodce, včetně jejich (povinného)
osvětlení.
„Jedním číslem“

9,63 mil. Kč

neboli 1.338 Kč na každého trvale hlášeného občana města
Tolik jsme v roce 2018 zaplatili za údržbu města prostřednictvím
Technických služeb. Částka se skládá z 9,145 mil. Kč za provozní
výdaje (vč. 6,37 mil. Kč mzdových prostředků), materiál a služby
a 485 tis. Kč za nákup technického vybavení.

Do Černošic dorazila skupina dětí z našeho partnerského německého města Themar; se svými protějšky z naší školy, se kterými se znaly
z naší prosincové návštěvy u nich, strávily celý týden mnoha aktivitami ve
škole, v přírodě i ve městě – v Černošicích i v Praze. Chtěl bych tímto
poděkovat všem dětem i dospělým, kteří se na těchto výměnách a kontaktech podílejí – rodičům, kteří německé děti ubytovali ve svých rodinách,
vedení a sboru naší školy a vedení spolku pro partnerská města. Moc mne
těší, že proti předchozím letům, kdy kontakty s partnerskými městy byly jen
na úrovni jedné (starší) generace, nyní se toho mezi námi a partnerskými
městy děje mnohem více, na mnoha úrovních. Zapojit se můžete i Vy.
Berounka vyškrtnuta, ale projektanti na ní vydělávají dál
Přestože poslanecká sněmovna k naší velké radosti v březnu schválila
pozměňovací návrh, kterým Berounku vyřadila ze seznamu splavnitelných (dopravně využitelných) řek, projekční firma Sweco Hydroprojekt dál pro Ředitelství vodních cest (ŘVC) pokračuje v práci na „Prověření ekonomické efektivity rozsahu a formy potenciálního splavnění
Berounky“, za kterou dostane zaplaceno 1,05 mil. Kč (+ DPH).
Studii nechalo zadat Ministerstvo dopravy jako podklad k diskuzi
o možnosti změny zákona – teď je zákon změněn, ale studie běží dál.
Projektanti to mohou chápat jako šanci prokázat něco, z čeho měli
v minulosti peníze a měli by je i v budoucnosti. Jedná se o stejnou
firmu, která zpracovávala generel splavnění Berounky a která by se
ucházela i o další projekční zakázky, pokud by projekt splavnění dál
žil, až po samotnou stavbu zdymadel apod. – objektivita jí zpracované studie efektivity je tedy už od základu snadno zpochybnitelná.
Mimochodem, jde také o stejnou firmu, které vyšlo (ve spolupráci
s dalšími), že ekonomicky efektivní by byl megalomanský projekt kanálu Dunaj-Odra-Labe. (Z tehdejších médií: Podle serveru Deník N
se všechny tři společnosti zabývají projektováním a realizací vodních
staveb, vybudování průplavu by pro ně tak znamenalo významnou obchodní příležitost. Firmy střet zájmů odmítly.) Jde také o stejnou firmu,
která za 18 milionů Kč pro Středočeský kraj posuzuje možnosti protipovodňových opatření na Berounce.
V reakci na náhle intenzivní žádosti projektantů o konzultační (a zřejmě přesvědčovací) schůzky jsme se s dalšími starosty z okolí Berounky a jejího soutoku s Vltavou dohodli, že se s nimi sejdeme jedině
společně – a znovu jim za přítomnosti zástupců ŘVC i ministerstva
zdůrazníme principiální odmítnutí splavnění Berounky. Osobně považuji pokračování studie i po přijetí novely ve sněmovně za plýtvání
veřejnými prostředky a nedostatek respektu k rozhodnutí zákonodárného sboru.
Foto: Petr Kubín

-- Přírodní partie řeky Berounky v úseku mezi Černošicemi
a Radotínem. --

• V Galerii 90° proběhnou letos výstavy zejména černošických umělců – fotokroužku Ivana Látala při ZUŠ Černošice,
výstava Základní školy, výstava dětí z výtvarných kurzů Martiny Fojtů, výstava Martiny Fojtů a na závěr roku také výstava
fotografa Viléma Heckela.
Filip Kořínek, starosta
/Věci černošické/
filip.korinek@mestocernosice.cz
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Zprávy
z městské
policie
Neuvěřitelné parkování
Dne 10. 4. 2019 v 12:33 prověřila hlídka Městské policie Černošice oznámení o parkující dodávce v rozporu s předpisy v ulici Havlíčkova.
Na místě byla zjištěna dodávka tovární značky
Peugeot, u které si s parkováním řidič opravdu
nelámal hlavu a vozidlo zaparkoval tak, jak už
dlouho strážníci neviděli. Stálo v místě objízdné trasy na chodníku, v protisměru a evidentně
do ulice najelo zákazem vjezdu. Řidič tohoto
vozidla pravděpodobně spěchal na oběd do
blízké restaurace. Strážníci na místě řádně
zadokumentovali přestupkové jednání řidiče
a na vozidle zanechali výzvu pro nepřítomného
řidiče. Tento se následně dostavil na služebnu
MP k projednání přestupku, kdy se mu dostalo
řádného poučení o správném parkování. Navíc

odešel i s odpovídající sankcí ve formě pokuty
1000 Kč uložené v příkazním řízení.

du policistů z OO PČR Řevnice strážníci celou
věc předali kolegům k dalšímu šetření.

Dopravní nehodu způsobila
řidička pod vlivem alkoholu

Dopravní akce - parkování

Dne 31. 3. 2019 v 16:02 přijala Městská policie Černošice oznámení od řidičky osobního
vozidla, která byla svědkem dopravní nehody
v ulici Radotínská v Černošicích, kdy jedoucí
vozidlo tovární značky Ford nabouralo během
jízdy do protijedoucího vozidla tovární značky
Audi a z místa nehody ujelo do ulice Sadová.
V této ulici si hlídka MP všimla vozidla Ford,
které vykazovalo znaky nehody, vedle něj seděla na chodníku žena, kterou strážníci vyzvali
k prokázání totožnosti. Z ženy byl během hovoru cítit alkohol, proto byla provedena orientační dechová zkouška na přítomnost alkoholu
v dechu, která naměřila 3 promile. Dále žena
strážníkům potvrdila, že vozidlo řídila a nehodu
způsobila. Na místo byla přivolána PČR z důvodu podezření ze spáchání trestného činu
ohrožení pod vlivem návykové látky. Po příjez-

Ve dnech 18. a 19. 3. 2019 byla Městskou
policií Černošice provedena na základě úkolu uloženého vedením města zvýšená kontrola
nad dodržováním předpisů řidičů spočívajících
ve špatném parkování. Strážníci se oba dny
zaměřili při hlídkové činnosti převážně na parkování v zákazech zastavení, na chodnících,
veřejné zeleni a v místech parkovišť označených jako parkoviště s parkovacím kotoučem.
Celkem bylo zjištěno 56 přestupkových jednání řidičů. Drobnější prohřešky (32) vyřešili
strážníci na místě poučením a domluvou, zbylých 25 přestupků projednali v příkazním řízení
uložením pokuty, nebo oznámením správnímu
orgánu. Nejčastěji se jednalo o parkování na
vegetaci a neumístění parkovacího kotouče
s vyznačením doby zahájení parkování na parkovištích označených příslušným dopravním
značením.
Otmar Klimsza, ředitel MP Černošice

Ztráty a nálezy
Tyto nalezené věci si jejich
majitelé mohou vyzvednout
na služebně Městské policie Černošice.

12x FOTO: archiv MěÚ Černošice:

Informační list – periodický tisk územně-správního celku města Černošice
Vydavatel: Město Černošice, Riegrova 1209, 252 28 Černošice, IČO 00241121, www.mestocernosice.cz | Vydavatel - kontaktní osoba: Mgr. Adéla
Červenková, adela.cervenkova@mestocernosice.cz| Hlavní editorka: Mgr. Dana Jakešová | Kontakty: tel. 723 525 774 | e-mail redakce: redakce@
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Volby do Evropského parlamentu
Volby do Evropského parlamentu se konají:
• v pátek 24. května 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
• v sobotu 25. května 2019 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Veškeré informace k volbám do Evropského parlamentu vám poskytne:
Lenka Jochová, tel. 725 385 625, email: lenka.jochova@mestocernosice.cz
Další podrobnější informace jsou na webových stránkách města Černošice:
https://www.mestocernosice.cz/urad/volby-do-evropskeho-parlamentu/
Sídla volebních okrsků v Černošicích
•	volební okrsek č. 1
Farní centrum MaNa, Komenského 2018, Černošice
• 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

Poplatky ze psů
Splatnost poplatku ze psů je do 31. 5. 2019.
Pokud u Vás nenastala nějaká změna, pak jsou
platební údaje stejné jako v minulých letech
(r. 2016–r. 2018). Děkujeme za včasnou
úhradu.
Předmětem tohoto poplatku je každý pes
starší tří měsíců. Poplatníkem je držitel psa;
držitelem psa je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území

Mapa města Černošic, kdo, kde volí
https://www.gobec.cz/cernosice/#15/1594822.67/6438752.95/
GYQwjA3GBMCcJTgIwgORKoA
Zároveň bude volební okrsek uveden na obálce s hlasovacími lístky, které
Vám budou doručeny do 21. 5. 2019.
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 email kancelarstarosty@mestocernosice.cz nebo volat na
tel. 221 982 530, 607 015 369 (v době úředních hodin).
Lenka Jochová

města Černošice. Poplatek za jednoho psa
činí ročně 700 Kč; za druhého a každého dalšího psa 1.400 Kč. Za psa, jehož držitelem je
poživatel invalidního, starobního a vdovského
/ vdoveckého důchodu, který je jeho jediným
zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu, je poplatek 200 Kč; za druhého a každého dalšího psa 300 Kč.
Všechny poplatky lze hradit převodem na
účet města, v hotovosti nebo platební kartou
na pokladnách, případně prostřednictvím složenky na poště. Na webových stránkách měs-

ta v sekci finančního odboru v části INFORMACE je uvedena tabulka Přehled plateb, termínů
a účtů, kde jsou uvedeny veškeré potřebné
obecné údaje pro platby.
Pokud potřebujete aktuálně řešit změny,
obraťte se prosím na Dagmar Ovečkovou
(dagmar.oveckova@mestocernosice.cz,
tel. 221 982 518; 602 315 248).
Dagmar Ovečková,
finanční odbor

Jarní samoodečty vodoměrů se osvědčily - letos znovu!
Tak jako v minulém roce proběhnou i letos jarní samoodečty vodoměrů.
Prosíme o nahlášení aktuálního stavu Vašeho vodoměru pro pololetní
(jarní) vyúčtování vaší spotřeby. Samoodečet, prosím, proveďte kdykoliv
od 1. dubna do 31. května.
S uvedením data odečtu a adresou odběrného místa jej nahlaste:
·	e-mailem na adresu: odecty.vody@mestocernosice.cz nebo
· sms na číslo: 720 049 007 nebo
· písemně či osobně na adresu: Město Černošice, finanční odbor,
Riegrova 1209, 252 28 Černošice - můžete použít formulář níže.
Pokud samoodečet nemůžete provést, prosím spojte se ohledně sta-

novení zálohy na základě odhadu s paní Renatou Hatinovou, renata.
hatinova@mestocernosice.cz, tel. 221 982 575 - předejdete tím nepříjemnému překvapení v podobě vysoké částky na faktuře v závěru roku.
Na podzim proběhnou odečty pověřeným pracovníkem, stejně jako
v loňském roce.
Nadále budeme rádi, pokud využijete možnosti nechat si zasílat vyúčtování e-mailem. Ušetříte náklady i životní prostředí. Svůj souhlas,
pokud se tak ještě nestalo, nám můžete poskytnout na formuláři níže.
Děkujeme.
Jana Ullrichová, vedoucí finančního odboru

!
SAMOODEČET VODOMĚRU (JARO 2019)
STAV VODOMĚRU: ..................................................................................................................................................................

Odběratel (jméno, příjmení / firma): ............................................................................................................................................

Odběrné místo (adresa): ...........................................................................................................................................................

DATUM odečtu: ......................................................

Podpis: ........................................................................................
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Novinky v třídění
odpadů
V průběhu měsíce května budou moci
občané začít využívat 8 nových kontejnerů na kovový odpad.
O nové šedé kontejnery budou rozšířena kontejnerová stání na tříděný odpad v ulici Jičínská,
v ulici Topolská na křižovatce s Jasmínovou,
v ulici Jižní, u Penny marketu, v ulici Karlická
u Vrážské, v ulici Karlická u vodárny, v ulici Měsíční a v ulici Ukrajinská.

Do šedých kontejnerů patří zejména kovové
obaly od potravin a nápojů – jsou to prázdné
plechovky a konzervy, kovové tuby a také další
drobné kovové odpady, které neobsahují nebezpečné látky.
K odložení objemnějšího kovového odpadu
(trubky, roury, plechy, hrnce, vany, kola apod.)
můžete nadále využívat sběrné místo v areálu
technických služeb a v mokropeské hasičárně.
Další plánovanou novinkou je sběr použitých
potravinářských olejů. Dosud mohli občané tyto
oleje odkládat pouze ve sběrném místě v technických službách. Nově budou mít možnost
použité potravinářské oleje odložit i do 120 l
kontejnerů, které budou v průběhu května při-

staveny na třech veřejně přístupných místech –
u pošty v Černošicích, u Domu s pečovatelskou
službou na Vráži a pro Mokropsy před areálem
Technických služeb.
Použitý potravinářský olej nesmí obsahovat
žádné saponáty ani jiné chemické přípravky,
větší mechanické nečistoty, zbytek jídel a vodu.
Odkládáme pouze v uzavřených plastových nádobách, ne ve skle.
K odložení olejů lze využít i sběrné místo v areálu Technických služeb.
Věříme, že tyto novinky uvítáte a že se nám
poctivým tříděním odpadu podaří snížit objem
směsného komunálního odpadu.
Renáta Petelíková

Město Černošice nabízí službu občanům.

svoz bioodpadu

velkoobjemovými kontejnery
Cílem služby je usnadnit Vám likvidaci trávy, větví a listí, snížit tím naše společné náklady
z městského rozpočtu na směsný odpad a zamezit hromadám odpadu v prostoru města.

Kontejnery budou přistavovány na vybraná místa
v termínech (viz tabulka), a to vždy
v sobotu od 9:00 do 12:00 hod.
Služba je ZDARMA.
Kontejnery budou označeny – nápisem na větve (sem patří u nastříhané větvičky z tújí,
okrasných keřů apod.), na trávu a listí, popř. spadaná jablka, jehličí a ostatní bioodpad.
Upozorňujeme, že kontejnery nejsou určeny k odkládání objemného odpadu typu
starý nábytek, matrace, koberce aj.
Sběrné místo bioodpadu je i nadále celoročně k dispozici také v areálu technických služeb
- v pondělí, ve středu a v sobotu.
Prosíme o důsledné třídění bioodpadu. Větve se štěpkují, ostatní bioodpad
odvážíme do kompostárny.

KVĚTEN – PROSINEC 2019

Místo přistavení
Komenského (u kostela)
4.5.
Na Marsu x Pardubická
Husova x Kollárova (za bývalou MŠ)
11.5.
V Habřinách (osada Zátoka Radosti)
Na Vírku
18.5.
Topolská x Jasmínová
Měsíční x Jitřní
25.5.
Osada Lavičky

datum

1.6.

29.6.

27.7.

24.8.

21.9. 19.10. 16.11.

8.6.

6.7.

3.8.

31.8.

28.9. 26.10. 23.11.

15.6.

13.7.

10.8.

7.9.

5.10.

22.6.

20.7.

17.8.

14.9. 12.10. 9.11.

Svoz bioodpadu
od nemovitostí
v roce 2019
Od 6. března až do 11. prosince bude
probíhat opět každou středu svoz bioodpadu od nemovitostí.
Upozorňujeme občany, že nádoby na
bioodpad jsou hnědé barvy. Pokud použijete nádobu jiné barvy, musí být zřetelně označena nápisem bioodpad.
K odstranění bioodpadu lze celoročně využít i sběrného místa v areálu technických
služeb v pondělí a ve středu od 7.00 do
17.00 a v sobotu od 8.00 do 12.00.
Bližší informace na telefonním čísle:
251 641 183.
Renáta Petelíková,
Technické služby

Provoz sběrného dvora
Provoz sběrného místa pro nebezpečný
odpad a bioodpad v areálu Technických
služeb (Topolská 660) je:

2.11. 30.11.
7.12.

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

pondělí a středa 7.00–17.00 hod.
sobota 8.00–12.00 hod.
Bližší informace na tel.: 251 641 183

!
SOUHLAS S ELEKTRONICKOU FAKTURACÍ
Jméno a příjmení........................................................................................

Datum narození: ...............................................

Adresa bydliště: .......................................................................................................................................................................
Odběrné místo (místa): .............................................................................................................................................................
Souhlasím se zasíláním vyúčtování vodného a stočného na e-mail (vyplňte čitelně):
................................................................................................. @.........................................................................................
V Černošicích dne:.............................................................
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Podpis: ...................................................................

z radnice
Pohledem zastupitelů
Opozice, koalice, zastupitelstvo
V minulém IL nás v Trojlístku zaujal článek mého
kolegy z komise pro rekonstrukci tratě pana
Jana Biskupa, který popisuje „vizi černošických
Pirátů týkající se vhodné výsledné podoby modernizovaného úseku“. Jedná se o vizi vskutku
pirátskou, tedy o nepodstatně modifikovanou
kopii něčeho, na čem se v zastupitelstvu společně, což neznamená v naprosté shodě, dohadujeme již dlouhou dobu.
Ale právě skutečnost, že se (s trochou nadsázky) jedná o kopii, vnímáme velmi kladně, stejně jako přínos Pirátů do této diskuse. A rozhodně musím ocenit rychlost, s jakou se naši Piráti
k věci postavili. Práce v této komisi je příkladem
shody na potřebě spolupráce. I rozdílné názory
na dílčí i zásadní věci, jako je například přeložka
krajské silnice II/115 podél tratě (ta podle názoru Trojlístku zaprvé přinese zvýšení automobilového provozu skrz Černošice, a to nejen ve
špičkách, ale i mimo ně; zadruhé tuto přeložku

potřebuje zejména SŽDC, aby mohla navýšit
provoz na trati a neuzavřít závory na hlavní dopravní tepně regionu; zatřetí technologicky se
jedná o komplikovanou stavbu v centru města
s mnoha neznámými), jsou převáženy cílem najít
to nejlepší možné řešení pro variantu, která se
i přes své vady nejspíš stane skutečností.
Vedení města také vyslyšelo naše doporučení
ke spolupráci s odborníkem na dopravní stavby
Ing. arch. Karlem Hájkem. Jeho role mimo ad
hoc konzultace přispívá k hladší komunikaci
mezi městem a SŽDC.
O tom, jak se vedení města staví k rekonstrukci tratě a jak probíhají jednání s jejím investorem,
je v tomto vydání IL zvláštní článek. Ten do velké
míry reprezentuje i postoje komise jako celku.
Řeší se i problematika dešťové kanalizace,
přesto máme výhrady vůči tempu i způsobu, jakým se jí vedení města zhostilo. Jsme rádi, že
nechalo zpracovat zaměření existující dešťové

kanalizace. V březnu jsme s Tomášem Jandurou
požádali o místní šetření stavu dešťové kanalizace na Horce pana Ing. Šetelíka, který zpracovává pro město dílčí opatření v této lokalitě, tedy
možná spíš lokální opravy vad kdysi spolehlivě
fungujícího systému nakládání s dešťovou vodou. Tento krok vítáme, ale považujeme ho za
nedostatečný a ne úplně koncepční. Dešťová
kanalizace se musí stát rozpočtovou prioritou.
Zisk čtyř mandátů nás zavázal a zároveň nám
umožnil určitou změnu přístupu. Na jedné straně jsme součástí zastupitelstva, tedy hlavního
orgánu naší samosprávy, a tam je v zájmu města
o věcech diskutovat věcně bez vlivu „stranické“
příslušnosti. Ale na straně druhé máme roli opozice, což znamená držet si odstup a zachovat si
kritický pohled na činnost vedení města.
Jakub Špetlák,
zastupitel Trojlístek

Veřejná zakázka na rekonstrukci radnice
Věřím, že když město Černošice před třemi roky
vyhlásilo veřejnou zakázku na rekonstrukci radnice, tak tomu bylo v dobré víře. Zakázka byla vysoutěžena za 42 mil. Kč včetně DPH, ale zvláštní salámovou metodou se vyšplhala až nad 100
mil. Kč. Veřejnou zakázku na rekonstrukci radnice totiž město rozdělilo postupně na 5 menších
zakázek za celkem 100 mil. Kč. A světe div se,
všechny vyhrála společnost METALL QUATRO
spol. s r.o. Přitom již před dvěma roky Kontrolní
výbor jednomyslně upozornil zastupitelstvo Černošic, že zvolený postup je špatný a neprůhledný. Na zastupitelstvu jsem tehdy doporučil uhradit společnosti METALL QUATRO spol. s r.o. za

provedené práce cca 2 mil. Kč a vyhlásit novou
veřejnou zakázku na základě správně připravené
projektové dokumentace.
Řešení města, které se rozhodlo postupně
lepit přes sebe stavební práce a s nimi i veřejné zakázky na základě nedokončené projektové
dokumentace jsme jak v kontrolním výboru, tak
v Trojlístku považovali za příliš riskantní jak z pohledu výsledné ceny, tak nejistoty v čase.
Mrzí mě, že před více než dvěma roky, když
byly provedeny práce na stavbě radnice pouze
za zmiňované 2 mil. Kč, vedení města Černošic nevyslyšelo žádost kontrolního výboru a od
smlouvy neodstoupilo, když taková možnost

byla. Ostatně v současné době se prověřuje
na Vrchním státním zastupitelství v Praze trestní oznámení na vedení Středočeského kraje,
které se týká podezření ze spáchání trestného
činu sjednání výhody při zadávání veřejné zakázky. V případě Středočeského kraje se jednalo
o 4 zakázky v celkové hodnotě 24 mil Kč, které
kraj rozdělil na menší soutěže po 6 mil. Kč. Asi
by bylo celkem zbytečné brát si v Černošicích
příklad ze Středočeského kraje…
Tomáš Jandura,
zastupitel Trojlístek
Přeseda kontrolního výboru zastupitelstva

Stavební zakázky zadané na rekonstrukci radnice v Černošicích
Název veřejné zakázky

Vítěz veřejné zakázky

Cena v Kč vč. DPH

Stavební úpravy a přístavba budovy č.p 259 Černošice – etapa dokončení stavby a venkovní
úpravy areálu

METALL QUATRO spol. s r.o.

59.265.722,28

Nová radnice – rekonstrukce č.p. 259 – dokončení hrubé stavby

METALL QUATRO spol. s r.o.

1.128.147,30

Nová radnice – rekonstrukce a přístavba budovy č.p.259 – dohoda o ukončení smlouvy o dílo

METALL QUATRO spol. s r.o.

1.120.689,24

Požární nástřiky ocelových strojů v objektu vily Tišnovských, Karlštejnská č.p. 259

METALL QUATRO spol. s r.o.

2.137.829,02

Smlouva o dílo na stavbu „Nová radnice – rekonstrukce a přístavba budovy č.p. 259“ se zhotovitelem společností METALL QUATRO spol. s r.o.

METALL QUATRO spol. s r.o.

42.447.499,00
(později 37.823.384,00)

Celkem

101.475.771,8 Kč

Mohl by být v centru města konečně park a hřiště
Jsem rád, že město nechalo zpracovat „Územní studii veřejných prostranství města Černošice“. Nestihl jsem bohužel dne 3. 4. veřejnou prezentaci, ale záměr se mně dostal do ruky a z něho je zřejmé, že město
s parkovými úpravami např. za prodejnou Albert nebo u budoucí radnice
u potoku Švarcava do budoucna počítá. Autor této studie arch. Štáfek
na veřejné prezentaci přišel i s nápadem, že by se tento pozemek za samoobsluhou v centru Černošic mohl rovnou upravit na pobytovou louku,
a to třeba dočasně, což je přesně to, co jsme v našem volebním programu zmiňovali. Stejně tak jsme měli na mysli i nevyužitou zahradu u nově
zakoupeného domu naproti černošické vlakové zastávce. V programu

jsme ostatně uváděli, že pokud dnes v centru města leží ladem několik
tisíc metrů čtverečních, proč na nich nevybudovat místo k setkávání, odpočinku, nebo jen tak volně k vypuštění dětí.
Dnes, když koukám z Horky dolů, je smutné, jak v centru města leží
socialistická samoobsluha a za ní skrytý prostor. Mohu s klidem za naše
uskupení říci, že ve věci rozvoje parku a dětských hřišť v centru města
najdeme s vedením města jistě společnou řeč a jako Trojlístek budeme
město v této věci podporovat.
Tomáš Jandura,
zastupitel Trojlístek
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Z 11. jednání Rady města Černošice (18. 3. 2019)
Odbor investic a správy majetku
• „Stavební úpravy a přístavba Karlštejnská
259“ - projektová dokumentace změny stavby před jejím dokončením
Rada města Černošice bere na vědomí nutnost zpracování projektové dokumentace změny
stavby před jejím dokončením týkající se převážně dispozičních změn v 1.NP a 4.NP a s tím
souvisejících úprav profesí; souhlasí 1) s cenovou nabídkou společnosti CEDE Studio s.r.o., IČ
26764822 na zpracování projektové dokumentace změny stavby před jejím dokončením ve výši
105.740 Kč bez DPH, 2) s uzavřením smlouvy
o dílo č. CES 122/2019 se společností CEDE,
Studio, s. r, o. na zpracování projektové dokumentace změny stavby před jejím dokončením;
schvaluje rozpočtové opatření č. 24.
• „Vybavení interiéru nové budovy radnice
Černošice“ - nadlimitní veřejná zakázka
Rada města Černošice souhlasí s realizací
nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení „Vybavení interiéru nové budovy radnice Černošice“;
schvaluje zadávací dokumentaci a návrh smlouvy
o dílo (č. CES 130/2019) k uvedené zakázce.
• Rekonstrukce silnice II/115, úsek od železničního přejezdu k hranici k.ú. Radotín
Rada města Černošice požaduje doplnit
dokumentaci rekonstrukce silnice II/115 (Radotínská ulice) od železničního přejezdu k hranici k.ú. Radotín zpracovanou společností Mott
MacDonald CZ, s.r.o, IČ 48588733 v září 2018
o připomínky.
• Silnice č. II/115 – schválení objízdných
tras v rámci navrhovaných dopravně inženýrských opatření (DIO) pro VI. etapu uzavírky
silnice (úsek Havlíčkova - Smetanova)
Rada města Černošice bere na vědomí informace o předloženém návrhu DIO na VI. etapu
rekonstrukce silnice č. II/115 od společnosti M-Silnice, s. r. o., realizující tuto zakázku pro
Středočeský kraj; souhlasí s navrženými objízdnými trasami pro uzavírku VI. etapy rekonstrukce
silnice, které vedou po místních komunikacích,
za podmínky, že v případě, kdy by došlo k poškození místních komunikací na objízdných trasách
vlivem zvýšené intenzity dopravy, požaduje zajištění jejich adekvátní opravy na náklady investora
stavby rekonstrukce silnice č. II/115.
• Vybavení učeben v přístavbě ZŠ Černošice
počítačovou technikou
Rada města Černošice souhlasí s realizací veřejné zakázky malého rozsahu na výběr dodavatele pro akci „Vybavení učeben v přístavbě ZŠ Černošice počítačovou technikou“; schvaluje výzvu,
zadávací dokumentaci a návrh smlouvy o dílo
(č. CES 117/2019) k uvedené veřejné zakázce.
• Vybavení odborné učebny dílen v přístavbě ZŠ Černošice školními pomůckami
Rada města Černošice souhlasí s realizací
veřejné zakázky malého rozsahu na výběr dodavatele akce „Vybavení odborné učebny dílen
v přístavbě ZŠ Černošice školními pomůckami“;
schvaluje výzvu, zadávací dokumentaci a návrh
smlouvy o dílo (č. CES 116/2019) k uvedené veřejné zakázce.
• „Vybavení interiéru přístavby ZŠ Černošice“ - nadlimitní veřejná zakázka
Rada města Černošice souhlasí s realizací
nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení na
dodávku nábytku „Vybavení interiéru přístavby ZŠ
Černošice“; schvaluje zadávací dokumentaci
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a návrh kupní smlouvy (č. CES 131/2019) k uvedené veřejné zakázce.
• ZŠ Černošice - rekonstrukce odborné
učebny IT – schválení záměru a cenová nabídka na zpracování projektové dokumentace
Rada města Černošice souhlasí 1) se záměrem podání žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce IT učebny ZŠ Černošice“ v rámci dotační výzvy
MAS Karlštejnsko, z.ú., v plánované výši přibližně
1 mil. Kč, 2) s cenovou nabídkou arch. Němcové
na zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci počítačové učebny a interiéru za cenu
54.500 Kč bez DPH; schvaluje návrh Smlouvy
o dílo (č. CES 127/2019).
• Dodatek č.1 k příkazní smlouvě o poskytování poradenských a konzultačních služeb
a manažerském řízení projektu MŠ Husova
Rada města Černošice souhlasí s prodloužením termínu zajištění administrace dotačního
projektu týkající se výstavby nové mateřské školy
v Husově ulici; schvaluje 1) návrh dodatku příkazní smlouvy (č. CES 293/1/2018) mezi městem a společností ALTA PRO, s.r.o. na zajištění
poradenských a konzultačních služeb a manažerském řízení projektu Mateřská škola v Husově
ulici, Černošice, 2) ZRR č. 15.
• Umístění anténních nosičů na střeše domu
č.p. 228 v Poštovní ulici
Rada města Černošice souhlasí 1) s umístěním dvou anténních nosičů a dvou výložníků
pro osazení technologických modulů na střeše
a technologické jednotky na půdě domu č.p. 228
v Poštovní ulici pro zajištění provozu veřejných
komunikačních sítí a poskytování služeb elektronických komunikací za podmínky trvání smluvního
vztahu po dobu max. 4 let, 2) s uzavřením smlouvy
č. CES 60/2019 o nájmu části nemovitosti č.p.
228 pro umístění zařízení se společností T-Mobile
Czech Republic a.s., IČ 64949681 za roční nájem 180.000 Kč osvobozený od DPH.
• Parkování filmové techniky u mokropeské
žel. zastávky v ulici Zd. Lhoty (žadatel Film
Makers, s.r.o.)
Rada města Černošice ruší usnesení
č. R/09/7/2019; souhlasí se záborem parkoviště v ul. Zd. Lhoty (od staniční budovy směrem
k ul. Říční) tak, aby zůstalo prázdné, a s parkováním filmové techniky na pozemku města parc.č.
6192/7 při natáčení seriálu Atlantic Crossing
v sobotu 30. března 2019 dle žádosti společnosti Film Makers, s.r.o., IČ 25738429, Šlikova
38/408, Praha 6, pod podmínkou obvyklé úhrady záboru veřejného prostranství a pronájmu části Sportparku Berounka.
• Žádost o souhlas s parkováním filmové
techniky v ulici Dr. Janského
Rada města Černošice souhlasí s parkováním
filmové techniky při natáčení seriálu Tři poldové
a nemluvně ve dnech 9., 12., 13. a 15. 4. 2019
v ulici Dr. Janského dle žádosti ze dne 13. 3.
2019 pod podmínkou obvyklé úhrady záboru veřejného prostranství.
• Zábor veřejného prostranství - Sportparku Berounka v Radotínské ulici - pro oslavu
10. výročí organizace Jeden Strom
Rada města Černošice souhlasí s bezúplatným záborem veřejného prostranství - Sportparku
Berounka v Radotínské ulici - v sobotu 25. května
2019 od 8 do 21 hodin pro konání oslavy 10. výročí organizace Jeden strom.

• Zábor veřejného prostranství - části Majakovského ulice - pro pořádání osvětové akce
Den bez paměti a Běhu proti demenci dne
15. 5. 2019
Rada města Černošice souhlasí s bezúplatným záborem veřejného prostranství - Majakovského ulice v úseku cca 120 m u ulic Tyršova
a Havlíčkova - ve středu 15. 5. 2019 pro konání
Dne bez paměti a Běhu proti demenci na základě
žádosti z.ú. Dementia I.O.V., IČ 06267688, Česká 54/22, Beroun.
• Nákup elektrické energie a zemního plynu
od roku 2020 na komoditní burze POWER
EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. pro
město Černošice a Řevnice, obec Všenory,
Lety, Srbsko, Hlásná Třebaň, jimi zřízené organizace a další subjekty
Rada města Černošice souhlasí 1) s uskutečněním burzovního obchodu pro nákup zemního
plynu a elektrické energie na POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. na období dodávky
od roku 2020, 2) s připojením města Řevnice,
obce Všenory, Lety, Srbsko a Hlásná Třebaň pro
nákup komodit na burze POWER EXCHANGE
CENTRAL EUROPE, a.s. s tím, aby město Černošice vystupovalo jako centrální zadavatel při tomto
společném nákupu elektrické energie a zemního
plynu i pro jím zřízené organizace a další subjekty; bere na vědomí, že při nákupu komodit na
burze činí obchodní poplatek burzy 7 Kč/MWh
z celkového objemu zprostředkovaného burzovního obchodu a tyto náklady uhradí poměrem podílů nakoupených komodit k celkovému objemu
obchodu každý z veřejných zadavatelů; schvaluje 1) uzavření Smlouvy o centralizovaném zadávání na nákup elektrické energie (č. 109/2019)
a Smlouvy o centralizovaném zadávání na nákup
zemního plynu (č.110/2019), 2) uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o vzniku oprávnění k uzavírání
obchodů na trhu PXE pro konečné zákazníky-odběratele (č. CES 469/2015/1).
• Výsadba a údržba zeleně v rámci kontroly
AOPK ČR
Rada města Černošice bere na vědomí nutnost splnění podmínek z kontroly AOPK ČR v souvislosti s udržitelností akce Výsadba stromořadí
v ulicích města a založení parku u DPS; souhlasí
1) s cenovou nabídkou společnosti STROMMY
COMPANY, s.r.o., IČ 01919652, ve výši 62.512
Kč bez DPH, 2) s uzavřením smlouvy o dílo
č. CES 124/2019 se společností STROMMY
COMPANY s.r.o; schvaluje 1) postup dle výjimky z vnitřního předpisu č. 5 o zadávání veřejných
zakázek dle bodu 2.3.8 c) - oslovení pouze jednoho uchazeče, 2) rozpočtové opatření č. 25.
• Nájemní smlouva č. 119/2019 na pronájem pozemku parc.č. 1150 k.ú. Černošice,
jehož součástí je budova bez č.p./č.e.
Rada města Černošice schvaluje 1) nájemní
smlouvu č. 119/2019 mezi městem Černošice
a Hlavním městem Prahou, IČ 00064581, na
pronájem pozemku parc. č. 1150 v obci a k.ú.
Černošice v Husově ulici o výměře 651 m2, jehož součástí je budova bez č.p./č.e. za částku
173.000 Kč/rok, 2) rozpočtové opatření č. 23.
• Vybudování vodovodu a kanalizace v oblasti Habřiny - vypracování projektové dokumentace
Rada města Černošice bere na vědomí záměr
vybudovat v oblasti Habřiny (v ulicích Habrová
a Nad řekou) vodovod a kanalizaci; souhlasí s vý-

z radnice
běrem cenové nabídky Ing. Aleše Voženílka ve
výši 62.000 Kč + DPH za vypracování projektové
dokumentace pro stavební povolení a 10.000 Kč
+ DPH za vypracování výkazu výměr včetně položkového rozpočtu na vybudování vodovodního
a kanalizačního řadu v oblasti Habřiny; schvaluje
1) uzavření smlouvy CES 126/2019 s A. Voženílkem na vypracování uvedené projektové dokumentace
• Kanalizační přípojka k domu č.p. 118 ve
Vrážské ulici (v majetku města)
Rada města Černošice souhlasí s vybudováním kanalizační přípojky k domu č.p. 118 ve
Vrážské ulici.
• Zápis z 2. schůze dopravní a bezpečnostní
komise ze dne 5. 3. 2019
Rada města Černošice bere na vědomí zápis
z 2. schůze dopravní a bezpečnostní komise ze
dne 5. 3. 2019.
Finanční odbor
• Základní škola Černošice - vyřazení majetku z evidence
Rada města Černošice souhlasí s vyřazením
a ekologickou likvidací nepotřebného majetku
v ZŠ Černošice, příspěvková organizace, dle žádosti ředitelky ZŠ v celkové ceně 247.425,60 Kč.
• Mateřská škola Karlická - vyřazení majetku
z evidence
Rada města Černošice souhlasí s vyřazením
a ekologickou likvidací nefunkčního a nepotřebného majetku v MŠ Karlická, dle žádosti ředitelky
MŠ v celkové ceně 71.652 Kč.
• Odpisové plány příspěvkových organizací
na rok 2019
Rada města Černošice schvaluje 1) odpisové
plány příspěvkových organizací města (mateřské
a základní školy) na rok 2019, 2) rozpočtové
opatření č. 22; doporučuje zastupitelstvu města
schválit navýšení příspěvku zřizovatele pro ZŠ
Černošice o 22.345 Kč a pro MŠ Barevný ostrov
o 13.307 Kč dle schválených odpisových plánů
na rok 2019.
• Rozpočtové opatření č. 21
Rada města Černošice schvaluje rozpočtové
opatření č. 21.
Odbor informatiky
• Nákup Bitdefender GravityZone Business
Security - GOV Renewal, 1 rok
Rada města Černošice souhlasí s pořízením
250x Bitdefender GravityZone Business Security
- GOV Renewal, za jeden rok od firmy Scenario
s.r.o., Pohraniční 1435/86, Ostrava 3 - 70300,
IČ 29462177, a to za celkovou cenu 48.200 Kč
bez DPH (58.322,- Kč s DPH).
• Smlouva č. 111/2019 o dodávce softwarových produktů a poskytování servisních služeb
Rada města Černošice souhlasí s uzavřením
smlouvy č. 111/2019 o dodávce softwarových
produktů a poskytování servisních služeb se společností Inisoft s. r. o., IČ 25417657.

• Smlouva o rozšíření modulu DKS v IS
GINIS - ověřování elektronických podpisů
Rada města Černošice souhlasí s uzavřením
smlouvy o rozšíření modulu DKS o ověřování
elektronických podpisů v rámci počítačového
systému GINIS (CES 129/2019) mezi městem
Černošice a společností GORDIC spol. s.r.o.,
IČ 47903783, za cenu 122.400 Kč bez DPH;
schvaluje změnu rozpisu rozpočtu č. 17.
Odbor školství, kultury a cestovního
ruchu
• Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 463/2017
o nájmu prostor Café VERA
Rada města Černošice revokuje bod usnesení
Rady města Černošice č. R/121/22/2018 ze
dne 23. 4. 2018, kterým byl schválen dodatek
č. 1 ke smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání č. 463/2017; schvaluje Dodatek č. 1 ke
smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání
č. 463/2017 ze dne 12. 9. 2017 mezi městem
Černošice a M. Barcziovou a Základní školou
Černošice, p.o.
• Královský průvod 2019
Rada města Černošice souhlasí s poskytnutím
dotace ve výši 20.000 Kč městu Dobřichovice
se sídlem Vítova 61, 252 29 Dobřichovice, IČ
00241181 za účelem organizace akce Královský
průvod 2019; schvaluje smlouvu o poskytnutí
dotace č. CES 121/2019 mezi městem Černošice a městem Dobřichovice za účelem organizace
akce Královský průvod 2019.
• Dohoda o úhradě daně z přidané hodnoty
s Tiskárnou JDS
Rada města Černošice schvaluje Dohodu
o úhradě daně z přidané hodnoty CES 118/2019
mezi městem Černošice a Tiskárnou JDS,
spol. s r. o.
• Správa venkovního oválu pod školou
Rada města Černošice schvaluje 1) dodatek č. 1 (CES 38/1/2019) ke Smlouvě o dílo
č. 38/2019 ze dne 11. 2. 2019 mezi městem
Černošice a A. Hrdinou, 2) dodatek č. 1 (CES
171/1/2017) ke Smlouvě o dílo č. 171/2017
ze dne 6. 4. 2017 mezi městem Černošice
a O. Linhartem.
Městská policie
• Prolongace osvědčení měřiče rychlosti
ProLaser III/PL-DOK II
Rada města Černošice souhlasí s povinnou
prolongací osvědčení měřiče rychlosti ProLaser
iii/PL-DOK II dle přiloženého ceníku společnosti
Sorneco s.r.o. IČO: 24304778, který je výhradním výrobcem tohoto zařízení. Celková cena za
ověření měřidla je stanovena na 27.200 Kč bez
DPH. Cena nezahrnuje dopravu zařízení do servisního střediska firmy. Bude zabezpečeno městskou policií.

ří pro finanční odbor na adrese V Horce 185
Rada města Černošice schvaluje dodatek č. 1
k nájemní smlouvě č. 176/2016 o nájmu prostor
pro umístění kanceláří v ul. V Horce (RD č. 185).
• Dodatek č. 1 ke smlouvě 177/2016 - prodloužení nájmu na nebytové skladové prostory GEMATEST spol. s.r.o., na adrese Dr. Janského 953
Rada města Černošice schvaluje dodatek č.
1 k nájemní smlouvě č. 177/2016 na nebytové
skladové prostory GEMATEST spol. s.r.o., na
adrese Dr. Janského 953.
• Výpověď rámcové smlouvy z roku 2007
o poskytování telekomunikačních služeb
s dodavatelem T-Mobile Czech Republic, a.s.
Rada města Černošice schvaluje výpověď
rámcové smlouvy č. 29666560 z roku 2007
s dodavatelem T-Mobile Czech Republic, a.s.
Odbor sociálních věcí
a zdravotnictví
• Schválení dodavatele pro konání vzdělávacího pobytu pro pěstouny
Rada města Černošice souhlasí s výběrem
dodavatele pro konání vzdělávacího pobytu pro
pěstouny od Wellnes hotelu Valnovka, Benešovská 102, 251 68 Kamenice, IČ 48698385 za
celkovou cenu 49.360 Kč včetně DPH.
Odbor vedení města
• Projektový záměr - podání žádosti o dotaci
„Chodník ulice Říční“
Rada města Černošice souhlasí s podáním
žádosti o dotaci na vybudování chodníku v ulici
Říční v úseku Dr. Janského - železniční přejezd
a v úseku Zd. Lhoty - Topolská v rámci výzvy
č. 2 Dopravní infrastruktura MAS Karlštejnsko,
z.ú. pod Integrovaným regionálním operačním
programem (IROP) v předpokládané hodnotě
570 tis. Kč vč. DPH při spoluúčasti 5 %.
Právní odbor
• Právní zastoupení ve věci zrušení části
OOP č. 1/2018 - Změny č. 2 ÚP Černošice
Rada města Černošice souhlasí s výběrem
nabídky Advokátní kanceláře Dohnal & Bernard.
s.r.o. IČ 018 25 666, sídlem Klokotská 103/13,
390 01 Tábor na právní zastoupení ve věci návrhu na zrušení části OOP č. 1/2018 - Změny č.
2 Územního plánu Černošice za částku ve výši
1.700 Kč bez DPH/hodina; schvaluje uzavření
příkazní smlouvy (č. CES 128/2019) o poskytování právních služeb mezi městem Černošice
a Advokátní kanceláří Dohnal & Bernard. s.r.o.
• Dopis SŽDC o uplatnění náhrady škody
Rada města Černošice bere na vědomí dopis
společnosti Správa železniční dopravní cesty,
s.o., sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
ze dne 06.03.2019, kterým uplatňuje po městu
Černošice náhradu škody ve výši 297.137 Kč.

Odbor vnitřních věcí
• Dodatek č.1 ke smlouvě 176/2016 - prodloužení nájmu prostor pro umístění kancelá-
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Odbor investic a správy majetku
• Silnice č. II/115 – schválení objízdných
tras v rámci navrhovaných dopravně inženýrských opatření (DIO) pro V. a VI. etapu
uzavírky silnice - změna usnesení
Rada města Černošice revokuje usnesení č. 10/10/2019 ze dne 4. 3. 2019

a č. R/11/5/2019 ze dne 18. 3. 2019; souhlasí s navrženými objízdnými trasami pro uzavírku V. a VI. etapy rekonstrukce silnice, které
vedou po místních komunikacích za podmínky,
že v případě, kdy by došlo k poškození místních
komunikací na objízdných trasách vlivem zvýšené intenzity dopravy, požaduje zajištění jejich

adekvátní opravy na náklady investora stavby
rekonstrukce silnice č. II/115.
• II/115 Černošice, rekonstrukce silnice Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. 277/2017
Rada města Černošice revokuje usnesení č.
R/05/9/2018 ze dne 17. 12. 2018; souhlasí
s uzavřením dodatku č. 2 smlouvy o dílo (CES
11

z radnice
277/2017) na výkon technického dozoru a koordinátora BOZP při provádění rekonstrukce silnice
II/115 mezi městem Černošice a Středočeským
krajem jako objednateli a poskytovatelem společností REINVEST, s.r.o., IČ 65410840, který
se týká navýšení finančního plnění města na této
zakázce o částku 6.176,25 Kč bez DPH.
• Kanalizace ve Vrážské ulici – výběr dodavatele v rámci veřejné zakázky malého rozsahu
Rada města Černošice bere na vědomí informace o veřejné zakázce malého rozsahu
s názvem Kanalizace ve Vrážské ulici; souhlasí
s výběrem nejvýhodnější nabídky společnosti
AQUACONSULT, s. r. o., IČO: 47536209 se
sídlem Dr. Janského 953, 252 28 Černošice
na provedení díla „Kanalizace ve Vrážské ulici“
- trubní vedení za cenu 480.684 Kč bez DPH
a s výběrem firmy Rudolf Kříž, IČO: 12377252
se sídlem Na Marsu 387, Černošice na provedení zemních prací k tomuto dílu za cenu 171.390
Kč bez DPH; schvaluje 1) výjimku z počtu předložených nabídek dle směrnice o veřejných zakázkách, 2) uzavření smlouvy č. CES 163/2019
se společností AQUACONSULT, s. r. o., 3) uzavření smlouvy o dílo č. CES 160/2019 s firmou
Rudolf Kříž, 4) rozpočtové opatření č. 28.
• Rámcová smlouva o poradenské a konzultační činnosti městského architekta
Rada města Černošice schvaluje 1) výjimku z počtu předložených nabídek dle směrnice o veřejných zakázkách, 2) smlouvu (CES
157/2019) s architektem Františkem Štáfkem
o poskytování poradenské a konzultační činnosti městského architekta, a to za 400, 450, resp.
500 Kč/hod. podle typu činnosti.
• Veřejné osvětlení v centru Černošic - výběr dodavatele
Rada města Černošice bere na vědomí informace o veřejné zakázce malého rozsahu
s názvem Veřejné osvětlení v centru Černošic; souhlasí s výběrem nejvýhodnější nabídky společnosti ELEKTROŠTIKA, s. r. o., IČO:
48041122 na realizaci veřejné zakázky malého
rozsahu na stavební práce s názvem „Veřejné
osvětlení v centru Černošic“ za celkovou cenu
3.596.820Kč bez DPH; schvaluje uzavření smlouvy č. CES 153/2019 se společností
ELEKTROŠTIKA, s. r. o.
• Kanalizační přípojka k domu č.p. 118 ve
Vrážské ulici (v majetku města)
Rada města Černošice souhlasí s přijetím cenové nabídky pana Milana Hampla, IČ 61012432
na vybudování kanalizační přípojky k domu č.p.
118 ve Vrážské ulici za 73.678 Kč bez DPH;
schvaluje 1) výjimku z počtu předložených nabídek dle směrnice o veřejných zakázkách, 2)
uzavření smlouvy CES 156/2019 o vybudování
kanalizační přípojky k domu č.p. 118 ve Vrážské
ulici za 73.678 Kč bez DPH s panem Milanem
Hamplem.
• Vodovod a kanalizace v ulici U Vodárny a oprava vodovodu v Radotínské ulici - nabídky na zpracování projektové
dokumentace
Rada města Černošice bere na vědomí informace o nutnosti zahájení projekčních prací pro
budoucí realizaci vodovodu a kanalizace v ulici
U Vodárny a opravy vodovodu v Radotínské ulici; souhlasí s výběrem nejvýhodnější cenové
nabídky na zpracování projektové dokumentace pro výstavbu vodovodu a kanalizace v ulici
U Vodárny a opravy vodovodu v Radotínské
ulici od společnosti ŠETELÍK OLIVA s .r. o., IČ
12

28429036 za celkovou cenu obou dokumentací ve výši 160.000 Kč bez DPH; schvaluje 1)
uzavření smlouvy o dílo č. CES 149/2019 mezi
městem Černošice a společností ŠETELÍK OLIVA s. r. o. na projekční práce, 2) změnu rozpisu
rozpočtu č. 21.
• Výměna poškozených dřevěných obložkových zárubní a oprava protipožárních
dveří v ZŠ Černošice – Mokropsy - zahájení
zadávacího řízení
Rada města Černošice souhlasí s realizací
veřejné zakázky malého rozsahu na výběr zhotovitele výměny poškozených dřevěných obložkových zárubní a opravě PO dveří v ZŠ Černošice – Mokropsy; schvaluje výzvu, zadávací
dokumentaci a návrh smlouvy o dílo (č. CES
147/2019) k veřejné zakázce „Výměna poškozených dřevěných obložkových zárubní v ZŠ
Černošice – Mokropsy“.
• Stavební úpravy a přístavba budovy
č.p. 259 Karlštejnská Černošice - dodatky ke smlouvám č. 216/2017, 217/2017
a 218/2017 o připojení k distribuční soustavě se společností ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města Černošice bere na vědomí předložené návrhy dodatků ke smlouvě o uzavření
budoucí smlouvy o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě č. CES 216/2017,
č. 217/2017 a č. 218/2017 se společností
ČEZ Distribuce a.s., spočívající ve stanovení
nového termínu připojení; souhlasí 1) s uzavřením dodatku č. 2 k budoucí smlouvě o připojení
č.17_SOBS01_4121289618, CES 216/2017
(policejní služebna), 2) s uzavřením dodatku č.
2 k budoucí smlouvě o připojení č.17_SOBS01_4121896630, CES 217/2017 (pošta), 3)
s uzavřením dodatku č. 2 k budoucí smlouvě
o připojení č.17_SOBS01_4121289649, CES
218/2017 (městský úřad).
• Výměna vodoměrů v roce 2019 - II. etapa
- výběr dodavatele
Rada města Černošice bere na vědomí informace o veřejné zakázce na II. etapu výměny
vodoměrů v roce 2019; souhlasí s výběrem
nejvýhodnější nabídky společnosti AQUACONSULT, s. r. o., IČ.: 47536209 za celkovou cenu
951.000 Kč bez DPH pro zajištění II. etapy výměny vodoměrů v roce 2019; schvaluje uzavření smlouvy č. CES 154/2019 se společností
AQUACONSULT, s. r. o.
• Žádost o vyjádření města k položení optické datové sítě u mokropeské železniční
zastávky a v ulici Dr. Janského - nová varianta trasy (žadatel Sys-DataCom, s.r.o.)
Rada města Černošice souhlasí se změnou
trasy optické datové sítě v ulici Dr. Janského od
napojovacího místa před mokropeským přejezdem ke zdrojovému místu u domu č. p. xxx za
předpokladu, že budou dodrženy podmínky pro
užívání veřejného prostranství stanovené v usnesení rady města č. 2.1.11 ze 74. schůze konané
dne 9.11.2009 a za podmínky dodržení pravidla
pro budování nových rozvodů sítí elektronických
komunikací, schválené radou města na 118.
schůzi, konané dne 12.3.2018.
• Rozdělení VDJ Vráž na dvě komory – nabídky na zpracování projektové dokumentace
Rada města Černošice bere na vědomí informace o potřebě získání stavebně technických návrhů umožňujících budoucí rozdělení
VDJ Vráž na dvě samostatné komory; souhlasí s výběrem nejvýhodnější cenové nabídky na
zpracování pasportu objektů VDJ Vráž a návrhu

řešení rozdělení VDJ na dvě komory od společnosti Project Isa, s.r.o., IČ 284 65 881 za celkovou cenu 149.000 Kč bez DPH; schvaluje 1)
uzavření smlouvy o dílo č. CES 148/2019 mezi
městem Černošice a společností Project Isa, s.
r. o. na projekční práce, 2) změnu rozpisu rozpočtu č. 20.
• Žádost o souhlas s vyhrazeným parkovacím stáním
Rada města Černošice souhlasí s vyhrazeným
parkovacím stáním za předpokladu, že k vyhrazenému parkovacímu stání v Sadové ulici obdrží OSÚ - oddělení dopravy a správy komunikací
i kladné stanovisko Police ČR, DI Praha venkov.
• Žádost o vyjádření města k vybudování
vodovodu a kanalizace v osadě Pod Kazínem
Rada města Černošice souhlasí se záměrem výstavby vodovodního a kanalizačního řadu
v chatové osadě Pod Kazínem.
Odbor vedení města
• Nákup inzertního balíčku Kombi10 na
Jobs.cz
Rada města Černošice souhlasí s nákupem
inzertního balíčků Kombi10 na portále Jobs.cz
od firmy LMC s.r.o., Jankovcova 1569/2C, Praha 7 v ceně 46.500 Kč bez DPH.
Finanční odbor
• Mateřská škola - Topolská: rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018
Rada města Černošice schvaluje výsledek
hospodaření Mateřské školy Černošice, IČ
75008173, Topolská 518 za rok 2018 ve výši
0 Kč; bere na vědomí čerpání fondu odměn
ve výši 42.447,90 Kč a rezervního fondu ve výši
150.000 Kč na pokrytí chybějících finančních
prostředků na platy, OON, odvody a další náklady na mzdy, které nepokryl rozpočet.
• Mateřská škola - Karlická: rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018
Rada města Černošice schvaluje výsledek
hospodaření Mateřské školy Černošice, IČ
75008190, Karlická 1170 za rok 2018 ve výši
87.654,01 Kč a jeho rozdělení a převod, a to
27.000 Kč do fondu odměn a 60.654,01 Kč do
rezervního fondu školy.
• Mateřská škola - Barevný ostrov: rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018
Rada města Černošice schvaluje výsledek
hospodaření Mateřské školy Barevný ostrov,
příspěvkové organizace, IČ 72550929 ve výši
59.968,74 Kč a jeho rozdělení a převod, a to
11.994,74 Kč do rezervního fondu a 47.974 Kč
do fondu odměn školy.
• Základní škola Černošice: rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018
Rada města Černošice schvaluje výsledek
hospodaření Základní školy Černošice, příspěvkové organizace, IČ 61385158 za rok 2018
ve výši 298.071,84 Kč a jeho rozdělení a převod, a to 89.421,84 Kč do rezervního fondu
a 208.650,00 Kč do fondu odměn školy.
• Základní umělecká škola Černošice:
rozdělení hospodářského výsledku za rok
2018
Rada města Černošice schvaluje výsledek
hospodaření Základní umělecké školy Černošice, IČ 75008165 ve výši 130.984,98 Kč a jeho
rozdělení, a to 65.492 Kč do fondu odměn
a 65.492,98 Kč do rezervního fondu školy.
• Rozpočtové opatření č. 26 a změna rozpisu rozpočtu č. 18

z radnice
Rada města Černošice schvaluje rozpočtové
opatření č. 26 a změnu rozpisu rozpočtu č. 18.

161/2019 s panem H. D., 3) znění kupní smlouvy č. 162/2019 s S. Š.

Úsek projektového řízení
a komunikace
• Strategie MěÚ Černošice - výroční hodnocení pokroku plnění opatření
Rada města Černošice bere na vědomí
hodnocení pokroku plnění jednotlivých opatření stanovených v rámci Strategie udržitelného
rozvoje Městského úřadu Černošice 2017 2022, jak detailně uvádí zápisy pracovní skupiny.
• Rekultivace bývalé skládky „U Dubu“, Černošice – technický dozor stavebníka - veřejná zakázka malého rozsahu
Rada města Černošice schvaluje 1) vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Rekultivace bývalé skládky „U Dubu“,
Černošice – technický dozor stavebníka“, realizovanou v rámci projektu OPŽP „Rekultivace bývalé skládky „U Dubu”“, Černošice, reg.
č. CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_076/0005307;
2) výzvu a zadávací dokumentaci vč. příloh
veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem
„Rekultivace bývalé skládky „U Dubu“, Černošice – technický dozor stavebníka“; 3) výjimku
z vnitřního předpisu města č. 5 Zadávání veřejných zakázek dle bodu 2.3.8. písmena b) výběr
specializovaných služeb.

Odbor školství, kultury a cestovního
ruchu
• Zápis ze 3. jednání Komise pro spolkovou
činnost a komunitní život
Rada města Černošice bere na vědomí zápis ze 3. jednání Komise pro spolkovou činnost
a komunitní život; ukládá Pavlu Blaženínovi vytvořit veřejný „manuál“ / návod na použití základní techniky v Club Kině (světlo, zvuk).
• Letní kino - bezúplatné využití prostor
Sportparku u Berounky a spolupráce s městem
Rada města Černošice souhlasí s bezúplatným využitím Sportparku u Berounky pro akci
Letní kino Černošice, která se koná v termínu od
28. srpna do 1. září 2019.
• Galerie 90° - bezplatné využití inzertních
ploch
Rada města Černošice souhlasí s poskytnutím bezplatné inzerce na rok 2019 v Informačním listu a na městských nástěnkách jako formu
podpory za možnost bezplatného využití prostor
pro potřeby města a jím podporované organizace.
• Žádost o podporu finále soutěže Mistry
s Mistry konaného 18. až 19. května 2019
v Hale Věry Čáslavské
Rada města Černošice nesouhlasí 1) s poskytnutím bezplatného nájmu Haly Věry Čáslavské v termínu 18. až 19. května 2019 pro organizátory akce „finále soutěže Mistry s Mistry”, 2)
s poskytnutím podpory akce ve formě bezplatné
propagace závodů na webových stránkách města, v Informačním listu Černošice a na městských
nástěnkách, 3) s poskytnutím finančním podpory ve výši 20.000 Kč pro organizaci akce.
• Sportovní areál u základní školy v Mokropsech - provozní a návštěvní řád

Odbor vnitřních věcí
• Návrh na vyřazení starého, použitého
a nerentabilního majetku z inventarizace
2018
Rada města Černošice souhlasí s vyřazením
a následnou likvidací rozbitého a nerentabilního
majetku města projednané likvidační komise;
schvaluje 1) postup dle návrhu likvidační komise o vyřazení s evidence majetku - prodej notebooku a brašny, 2) znění kupní smlouvy č.

Rada města Černošice schvaluje znění provozního a návštěvního řádu Sportovního areálu
Černošice s platností od 1. dubna 2019.
Odbor informatiky
• Smlouva o poskytování datových telekomunikačních služeb
Rada města Černošice souhlasí s uzavřením
smlouvy o poskytování datových telekomunikačních služeb (CES 158/2019) mezi městem Černošice a společností Družstvo EUROSIGNAL,
IČ: 26461129, za cenu 6.800 Kč/měsíc bez
DPH.
• Směnná smlouva - zařízení datové infrastruktury
Rada města Černošice souhlasí s uzavřením
směnné smlouvy (CES 159/2019) mezi městem Černošice a společností Družstvo EUROSIGNAL, IČO: 26461129, za cenu 6.800 Kč/
měsíc bez DPH.
Dodatečně zařazené body programu
• Přijetí Rozhodnutí o poskytnutí dotace
projektu „Otevřené město Černošice“
Rada města Černošice přijímá Rozhodnutí
o poskytnutí dotace č. OPZ/4.1/080/0010044
projektu „Otevřené město Černošice“ (vč. příloh), obdržené 21. 3. 2019 v rámci dotační
výzvy č. 080 Operačního programu Zaměstnanost; schvaluje rozpočtové opatření č. 27.
• Žádost SDH Mokropsy o vyjádření k možnosti rozšíření stávajícího využití Haly Věry
Čáslavské
Rada města Černošice schvaluje žádost sboru mokropeských hasičů o prodloužení doby výpůjčky 1/3 plochy Haly Věry Čáslavské, za účelem pravidelného využívání prostor pro fyzickou
přípravu sboru mokropeských hasičů dětí.

Z 13. jednání Rady města Černošice (15. 4. 2019)
Odbor investic a správy majetku
• Stavební úpravy a přístavba budovy č.p.
259 Karlštejnská Černošice - Smlouvy
o sdružených službách dodávky elektřiny ze
sítí NN - č. CES 182/2019, č. CES 183/2019
a č. CES 184/2019
Rada města Černošice bere na vědomí nutnost uzavřít smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN č. CES 182/2019, č.
183/2019 a č. 184/2019 se společností ČEZ
ESCO a.s, IČ 03592880; souhlasí 1) s uzavřením Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN č. CES 182/2019 (pro
městský úřad), 2) s uzavřením Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN
č. CES 183/2019 (pro policejní služebnu), 3)
s uzavřením Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN č. CES 184/2019 (pro
pobočku České pošty).
• Opatření pro zlepšení odvodu dešťových
vod z oblasti Horky
Rada města Černošice bere na vědomí informace o nutnosti řešení dílčích opatření pro
zlepšení odvodu dešťových vod z oblasti Horky;
schvaluje 1) výjimku dle bodu 2.3.8 písm. c)
vnitřního předpisu č. 5 (oslovení jednoho osvědčeného dodavatele), 2) uzavření smlouvy o dílo
č. CES 186/2019 mezi městem Černošice a Mi-

lanem Hamplem na provedení prací, 3) změnu
rozpisu rozpočtu č. 26; souhlasí 1) s cenovou
nabídkou společnosti Šetelík & Oliva, s. r. o.,
IČ 28429036 pro zpracování projektové dokumentace obnovy odvodnění komunikace V Horce za cenu 30.000 Kč bez DPH, 2) s cenovou
nabídkou firmy Milana Hampla, IČO 61012432,
na realizaci opatření pro zlepšení dešťových vod
z oblasti Horky dle projektové dokumentace.
• Pořízení nového ukazatele rychlosti do Karlštejnské ulice
Rada města Černošice souhlasí s pořízením
nového ukazatele rychlosti DR 400 včetně kamery do Karlštejnské ulice; schvaluje kupní
smlouvu č. 187/2019 mezi městem Černošice
a BÁRTEK ROZHLASY, s.r.o., IČO: 27781275,
na koupi ukazatele rychlosti DR 400 za částku
74.200 bez DPH.
• Výměna vodoměrů v roce 2019 - II. etapa dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Rada města Černošice souhlasí s uzavřením
dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. CES 154/2019
ze dne 2. 4. 2019 se společností AQUACONSULT, s. r. o., IČO: 47536209, kterým se rozšiřuje předmět díla o výměnu dalších 100 ks vodoměrů a cena díla se tím navyšuje o 317.000 Kč
bez DPH.
• Rekonstrukce hlavního elektrického a sla-

boproudého rozvaděče v pilíři RIS u VDJ Radotínská - cenové nabídky
Rada města Černošice bere na vědomí provedení nezbytné rekonstrukce hlavního rozvaděče
silnoproudu a slaboproudu u VDJ Radotínská;
souhlasí s výběrem cenové nabídky na rekonstrukci rozvaděče v pilíři RIS u VDJ Radotínská od
společnosti 4control, s. r. o., IČO: 05841330 za
celkovou cenu 111.242 Kč bez DPH; schvaluje
uzavření smlouvy o dílo č. CES 185/2019 mezi
městem Černošice a společností 4control, s.r.o.
• Žádost o vyjádření města k novému návrhu sportovního areálu na pozemcích parc.č.
5129/52 a 5253/1 v osadě Na Výsluní
Rada města Černošice souhlasí 1) se změnou
návrhu sportovního areálu – dvou víceúčelových
objektů a sauny - na pozemcích parc.č. 5129/52
a 5253/1 v osadě Na Výsluní za předpokladu,
že oplocení pozemku bude v souladu s územním
plánem demontovatelné, 2) s dopravním napojením pozemků parc.č 5129/52 a 5253/1 na nepojmenovanou komunikaci na pozemku parc.č.
5253/2, 3) s uzavřením smlouvy CES 151/2019
o poskytnutí příspěvku 40 tis. Kč na veřejnou
technickou infrastrukturu vzhledem k tomu, že
podle upraveného návrhu vznikne ještě jedna
nová nebytová jednotka.
• Nákup síranu železitého do ČOV
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z radnice
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; rozhoduje o výjimce z počtu předložených
nabídek dle vnitřního předpisu č. 5 (směrnice
města o zadávání veřejných zakázek).
Odbor vedení města
• Žádost občanů z Lidické ulice - úprava objízdné trasy ll/115
Rada města Černošice bere na vědomí žádost občanů z Lidické ulice o úpravu dopravního
značení objízdné trasy.
• Zápis z 30. zasedání komise sociální dne
8. 4 .2019
Rada města Černošice bere na vědomí zápis
z 3. zasedání sociální komise, konaného dne
8. 4. 2019.
• Program 5. zasedání zastupitelstva města
Rada města Černošice schvaluje program 5.
zasedání zastupitelstva města.
• Žádost o záštitu nad pořádáním 5. ročníku
Černošického běhu konaného 21. září 2019
Rada města Černošice souhlasí s převzetím
záštity nad akcí „Černošický běh“, který se bude
konat 21. 9. 2019 v Černošicích pro všechny věkové kategorie a s využitím hřiště v Husově ulici.
• Zápis ze zasedání komise životního prostředí z 27. 3. 2019
Rada města Černošice bere na vědomí zápis
z jednání komise životního prostředí ze dne 27.
3. 2019 a nesouhlas komise životního prostředí
s navrženým řešením podle projektu s vypouštěním dešťových vod do Švarcavy, plánovaným řešením závlahy z vodovodního řadu a navrženými
sadovými úpravami.

MĚSTO ČERNOŠICE
přijme na volné pracovní místo
pro odbor Technických služeb
zaměstnance
na pozici PRACOVNÍK
TECHNICKÝCH SLUŽEB
Druh práce: drobné údržbářské práce,
stavební, úklidové práce k zajištění čistoty
města, údržba městské zeleně, práce řidiče
a další práce dle pokynů vedoucího odboru
Místo výkonu práce: Černošice
Předpoklady: fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě
fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt,
dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním
úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk; dobrý zdravotní stav bez omezení.
Jiné požadavky územního samosprávného celku pro vznik pracovního poměru:
a) SOU nebo SOŠ technického zaměření
b) platný řidičský průkaz skupiny B, (C, T –
výhoda)
c) ochota pracovat mimořádně i ve dnech
pracovního volna a klidu
d) nástup dle dohody
Nabízíme: zaškolení v oboru, pracovní poměr na HPP, zaměstnanecké benefity
Kontakt: Mgr. Adéla Červenková – personální úsek, tel.: 602 342 355, nebo vedoucí OTS paní Renáta Petelíková, tel.: 724
388 564
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Právní odbor
• Jednací řád Rady města Černošice - doplnění
Rada města Černošice schvaluje jednací řád
Rady města Černošice s účinností od 1. 4. 2019.
Finanční odbor
• Základní škola Černošice, IČ: 61385158 schválení účetní závěrky za rok 2018
Rada města Černošice schvaluje účetní závěrku ZŠ k 31. 12. 2018.
• Základní umělecká škola Černošice, IČ:
75008165 - schválení účetní závěrky za rok
2018
Rada města Černošice schvaluje účetní závěrku ZUŠ Černošice k 31. 12. 2018.
• Mateřská škola Černošice, Karlická 1170
IČ 75008190 - schválení účetní závěrky za
rok 2018
Rada města Černošice schvaluje účetní závěrku MŠ Karlická k 31. 12. 2018
• Mateřská škola Černošice, Topolská 518,
IČ: 75008173 - schválení účetní závěrky za
rok 2018
Rada města Černošice schvaluje účetní závěrku MŠ Topolská 518 k 31. 12. 2018.
• Mateřská škola Barevný ostrov, IČ
72550929 - schválení účetní závěrky za rok
2018
Rada města Černošice schvaluje účetní závěrku MŠ Barevný ostrov k 31. 12. 2018.
• Finanční dar Mateřské škole Černošice,
Karlická 1170
Rada města Černošice souhlasí s přijetím finančního daru MŠ Karlická v celkové výši 3.790
Kč dle žádosti ředitelky školy.
• Rozpočtové opatření č. 30 a změna rozpisu rozpočtu č. 23
Rada města Černošice schvaluje rozpočtové
opatření č. 30 a změnu rozpisu rozpočtu č. 23.
Odbor životního prostředí
• Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 546/2017
o zpracování lesních hospodářských osnov
v zařizovacím obvodu Mníšek
Rada města Černošice schvaluje dodatek č.
1 ke smlouvě o dílo č. 546/2017 na zpracování lesních hospodářských osnov pro období od
1. 1. 2019 do 31. 12. 2028 v zařizovacím obvodu
Mníšek, kterým dochází ke snížení ceny díla.
Odbor vnitřních věcí
• Licenční smlouva o veřejném provozování
hudebních děl na rok 2019
Rada města Černošice schvaluje s uzavřením
licenční smlouvy dle CES 189/2019 se svazem
OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům
hudebním, z.s., IČO: 63839997, Čs. Armády
786/20, 160 54 Praha 6 (VP_2019_43738).
Odbor technických služeb
• Uzavření Rámcové kupní smlouvy nákup
kameniva č. CES 177/2019 se společností
Kámen Zbraslav, a.s.
Rada města Černošice schvaluje uzavření
rámcové kupní smlouvy č. CES 177/2019 na nákup kameniva se společností KÁMEN Zbraslav,
a.s., IČ: 01820460 na dobu dvou let do 31. 12.
2020 v předpokládané hodnotě 150.000 Kč bez
DPH ročně; rozhoduje dle bodu 2.3.8 odst.b)
vnitřního předpisu č. 5 (směrnice města o zadávání veřejných zakázek) o výjimce z počtu předložených nabídek a povinnosti zveřejnění veřejné
zakázky na úřední desce.

• Uzavření
Rámcové
kupní
smlouvy
č.178/2019 - výkup použitých potravinářských olejů
Rada města Černošice schvaluje uzavření
Rámcové kupní smlouvy č. CES 178/2019 na
výkup odpadů - použitých potravinářských olejů se společností Trafin Oil a.s., IČ 27789080.
Odbor školství, kultury a cestovního
ruchu
• Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce prostor Haly Věry Čáslavské pro hasiče
Rada města Černošice schvaluje dodatek č.
1 ke smlouvě o výpůjčce č. 530/2018 ze dne
17. 10. 2018 mezi městem Černošice a panem
T. H. za účelem pravidelného využívání prostor
Haly Věry Čáslavské pro fyzickou přípravu sboru mokropeských hasičů; dodatkem se rozšiřuje možnost využití prostor 1/3 haly o 1,5 hodiny
v období od dubna do června 2019.
• Rozpočtové opatření č. 32 - nákup bezdrátových mikrofonů do městského sálu
Rada města Černošice schvaluje Rozpočtové
opatření č. 32.
• Vysokotlaký čistič pro atletický ovál a OTS
Rada města Černošice schvaluje 1) výběr dodavatele vysokotlakého čističe SIGRA.cz – František Sirotek, IČO 61851728 na základě nabídky
za celkovou cenu 56.760 Kč bez DPH, 68.680
Kč s DPH; 2) kupní smlouvu č. CES191/2019
se společností SIGRA.cz – František Sirotek za
účelem dodání vysokotlakého čističe pro atletický ovál za celkovou cenu 56.760 Kč bez DPH,
68.680 Kč s DPH, 3) změnu rozpisu rozpočtu
č. 24.
Dodatečně zařazené body programu
• Dohoda o uznání nároku na náhradu škody za chybnou projektovou dokumentaci ke
stavbě Centrálního vstupu a šaten do budovy
ZŠ Černošice
Rada města Černošice schvaluje Dohodu
o uznání nároku na náhradu škody za chybnou
projektovou dokumentaci ke stavbě Centrálního vstupu a šaten do budovy ZŠ Černošice
č. CES... se společností GRIDO Architektura,
Design, s. r. o., IČ 25786954 na základě které
bude městu vyplacena částka 175.000 Kč.
• Rekonstrukce komunikace Kollárova - výběr dodavatele a funkce TDI a BOZP
Rada města Černošice bere na vědomí informace o veřejné zakázce malého rozsahu „Rekonstrukce komunikace Kollárova“; souhlasí 1)
s výběrem nejvhodnější cenové nabídky na rekonstrukci Kollárovy ulice od společnosti HES stavební s.r.o., za celkovou cenu 1.179.354,41 Kč
bez DPH, 2) s výběrem dodavatele výkonu funkce
technického dozoru stavby (TDI) a výkonu funkce
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
(BOZP), kterým je Petr Špaček, IČ 737 98 801 za
cenu 19.900 Kč/měsíc (není plátce DPH); schvaluje 1) uzavření smlouvy (č. CES 141/2019) se
společností HES stavební s.r.o., IČ 281 43 213,
2) uzavření příkazní smlouvy (č. CES188/2019)
mezi Petrem Špačkem, IČ: 73798801 a městem
Černošice na výkon funkce TDI a BOZP ke stavbě
Rekonstrukce komunikace.

Příští zasedání zastupitelstva
se uskuteční ve čtvrtek 29. 5. 2019
v městském sále na Vráži.
Začátek v 19.00.

z radnice / z města a okolí

Ze 4. zasedání Zastupitelstva města Černošice (13. 3. 2019)
• Rozdělení finančních prostředků v rámci Programu pro poskytnutí dotace z rozpočtu města
Černošice na rok 2019
Zastupitelstvo města Černošice bere na vědomí
zápis z 1. jednání Grantového výboru konaného dne
20. února 2019; schvaluje 1) rozdělení finančních
prostředků v rámci programu pro poskytnutí dotace
na rok 2019 v oblasti kultury, 2) rozdělení finančních
prostředků v rámci programu pro poskytnutí dotace
na rok 2019 v oblasti práce s mládeží, 3) rozdělení
finančních prostředků v rámci programu pro poskytnutí dotace na rok 2019 v sociální oblasti.
• Rozpočtové opatření č. 19 a 20 a přijetí investičních dotací do rozpočtu města
Zastupitelstvo města Černošice schvaluje 1)
přijetí investiční dotace z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 8.922.987,00
Kč (tj. 90 % podíl způsobilých nákladů) na projekt
„Stavební úpravy v budovách ZŠ Černošice – bezbariérové řešení pro zvýšení dostupnosti a kvality
vzdělávání“, 2) přijetí investiční dotace z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši
4.433.670,00 Kč (tj. 90% podíl způsobilých nákladů) na projekt „Zvýšení kapacity ZŠ Černošice
a zřízení dílen ve vazbě na klíčové kompetence
v technických a řemeslných oborech”, 3) rozpočtová opatření č. 19 a 20.
• Plánovací smlouva o podmínkách vybudování úseku vodovodního a kanalizačního řadu
v osadě Zátoka radosti
Zastupitelstvo města Černošice schvaluje uza-

vření plánovací smlouvy (CES 664/2018) mezi
městem Černošice a vlastníky nemovitostí v osadě
Zátoka radosti o podmínkách výstavby úseků vodovodu a kanalizace v osadě.
• Informace o Protokolu o kontrole výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům města
Černošice
• Pověření člena zastupitelstva města prováděním sňatečného obřadu
Zastupitelstvo města Černošice pověřuje člena
Zastupitelstva města Černošice pana Tomáše Janduru prováděním sňatečného obřadu.
• Navýšení příspěvku Základní umělecké škole Černošice na rok 2019
Zastupitelstvo města Černošice schvaluje navýšení příspěvku zřizovatele „na odpisy“ Základní
umělecké škole Černošice na rok 2019 o 27.325
Kč na částku 309.520 Kč dle schváleného odpisového plánu.
• Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků
Zastupitelstvo města Černošice schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti
k projednávání přestupků č. CES 100/2019, kterou se přenáší na město Černošice z obce Karlík,
IČ: 44684967 veškerá příslušnost k projednávání
přestupků.
• Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti k projednávání přestupků - Roblín
Zastupitelstvo města Černošice schvaluje uza-

Pohledem občanů města
Tvrdost černošické pitné vody fakta a mýty
„Vážení přátelé, rozmohl se nám tu takový nešvar....,“ uvádí vtipně třídní schůzku Eva Holubová
ve filmu Pelíšky.
Přesně tato hláška se mi vybavila, když jsem si
v dubnovém čísle IL přečetla článek „Zdroje pitné vody a jejich tvrdost v Černošicích“ od autorů
Zdeňka Vlčka a Evy Musilové, absolventů Ústavu
technologie vody Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Pan Zdeněk Vlček zde opomněl
uvést, že je jednatelem firmy Aquaconsult spol.
s r.o., tedy jednatelem soukromé firmy, která se
o kvalitu pitné vody v Černošicích stará a v této
oblasti podniká.
Článek v obecné rovině obšírně pojednává
o pozitivních účincích tvrdé pitné vody na náš
organismus a bagatelizuje technické problémy
s tím spojené. Snaží se občanům Černošic vnutit
myšlenku, že pokud nejsou s tvrdostí pitné vody
spokojeni – mají si tento problém řešit sami, tj.
pořídit si domácí úpravnu vody (finanční náklad
minimálně 20 tis. Kč).
Dokonce jde tak daleko, že uvádí nepravdivá
tvrzení a mate tím vědomě čtenáře.
Jak jinak si vysvětlit, tvrzení, že „v případě zásobování města Černošice průměrné hodnoty
ukazatele celkové tvrdosti vody (směs ze všech
tří zdrojů) vyhovují doporučeným hodnotám“?
Nevyhovují! Na www.mestocernosice.cz je k dohledání Protokol o zkoušce, kterou zadával Aquaconsult s.r.o z data 21. 11. 2017, kde ukazatel
tvrdosti má hodnotu 4,1 mmol/l, a mám k dispozici Protokol z 2. 3. 2016, kde tento ukazatel
má hodnotu 4,25 mmol/l. Vyhláška Ministerstva
zdravotnictví č. 252/2004 Sb. doporučuje rozmezí 2–3,5 mmol/l.

vření Dodatku č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků č. CES
VP4/1/2007.
• Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti k projednávání přestupků - Kosoř
Zastupitelstvo města Černošice schvaluje uzavření Dodatku č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků č. CES
VP3/1/2007.
• Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti k projednávání přestupků - Choteč
Zastupitelstvo města Černošice schvaluje uzavření Dodatku č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků č. CES
VP1/1/2007.
• Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti k projednávání přestupků - Řitka
Zastupitelstvo města Černošice schvaluje uzavření Dodatku č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků č. CES
375/2017.
• Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti k projednávání přestupků - Třebotov
Zastupitelstvo města Černošice schvaluje uzavření Dodatku č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků č. CES
VP2/1/2007.

V této rubrice přinášíme příspěvky občanů města Černošice,
které souvisí s obecní tématikou.

Autoři v úvodu článku tvrdí, že
poměr mezi využitím vlastních
zdrojů pitné vody a vody z pražského vodovodu je téměř půl na půl.
Teď trochu nezáživné matematiky.
Máme dva vlastní zdroje vody
(voda ze studny má celkovou tvrdost 5,5 mmol/l a voda z vrtu 4,10
mmol/l). Voda pražská má celkovou tvrdost vody 1,1 mmol/l. Pokud měla výsledná směs ze všech
tří zdrojů celkovou tvrdost vody
4,25 mmol/l (r. 2016) nebo 4,1mmol/l (r. 2017), tak jsme museli odebírat z pražského zdroje 15 až 19 % vody. Viz tabulka.
Zajímavá byla i informace, že „voda pražská
je v současné době téměř 6x dražší než voda
z vlastních zdrojů a nemusí to být ještě její konečná cena“. Nedalo mi to, zabrousila jsem na
web Pražské vodovody a kanalizace (www.pvk.
cz). Pražská voda, která je nám prodávána, je
tzv. vodou předanou. V protokolu „Voda předaná“
mají Černošice tech. číslo odběru 300 816 -40
a cenu 14,06 Kč/m3 bez DPH (tj. 16,20 Kč
včetně DPH). Pro srovnání - Pražané platí vodné ve výši 48,96 Kč/m3 a my v Černošicích
41,17 Kč/m3.
Cena vody = oprávněné náklady + přiměřený
zisk + DPH.

Závěr:
Chceme být zdraví, nechceme řešit technické
problémy a mít vícenáklady spojené s vysokou tvrdostí pitné vody. K tomu stačí poměrně jednoduchá věc. Dodržovat normy Vyhlášky č.252/2004
Sb., i když jsou jen doporučené. Proč by jinak
normy existovaly? K čemu? Jakékoliv vybočení
z doporučených hranic je špatné a projeví se buď

v rovině technické, nebo zdravotní. Odpovědnost
za řešení tohoto problému má vedení města a nelze ji přenášet na jednotlivé občany Černošic.
Lenka Brožová
odpověď společnosti AQUACONSULT:
Pitná voda je v Černošicích dodávána ze dvou
vlastních zdrojů – vrtu HV4 a kopané studny. Z důvodu dostatečné a kontinuální dodávky je odebírána voda i z pražského vodovodu. V roce 2018
činil poměr dodávané vody z vlastních zdrojů 60 %
a z pražského vodovodu 40 % z celkového objemu
dodávané pitné vody. Cena podzemní vody při odběru z vlastních zdrojů činí 2 Kč/m3, cena vody předané z pražského vodovodu je 14,06 Kč bez DPH, tj.
16,20 Kč s DPH.
Protože jsou na území Černošic vlastní zdroje
podzemní vody, nebyla o Velikonocích 2019 přerušena dodávka pitné vody, přestože došlo k výpadku
dodávky z pražského vodovodu.
Kvalita dodávané pitné vody vyhovuje všem aktuálně
platným právním předpisům. Bližší informace o aktuální cenách vodného a kvalitě dodávané pitné vody
a další informace získáte u společnost AQUACONSULT, spol. s. r.o.
Zdeněk Vlček
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Diváckou Moranu vyhrála družina černošické školy
Slavnostní rozloučení se zimou neboli Slavnosti
Morany se letos konaly v místním Parku Berounka v sobotu 6. dubna. Figuríny Moran hodnotila
odborná porota i diváci, kteří jako nejhezčí vybrali Moranu dětí z družiny naší základní školy!
Odborná porota vybírala ze 13 soutěžících
figurín Moran, z nichž nakonec vybrala jako nejhezčí Moranu z dětského klubu Vonoklásek ve
Vonoklasech. Morana naší školní družiny, která
zvítězila u diváků, zabodovala i u odborné poroty, ta jí přidělila celkové druhé místo. Odměna
za třetí místo zůstala rovněž v Černošicích, odnesli si ji zástupci zdejšího mateřského centra
Mraveniště.
Letošní rozloučení se zimou provázelo teplé
a slunečné počasí, příjemná atmosféra a velká

návštěvnost – během odpoledne se tu vystřídalo přes tisíc lidí. Ti se mohli nejen pokochat
pohledem na krásné figuríny Moran, ale také si
poslechnout bohatý kulturní program, vyrobit
Moranu, podívat se na hasičskou techniku nebo
hlasovat o nejkrásnější Moranu.
Morany doputovaly do Černošic ze šesti obcí
našeho regionu. Ty černošické měly největší
zastoupení, další Morany pak přijely z Dobřichovic, Letů, Karlštejna, Vonoklas a z Řevnic. Jejich
krásu posuzovala pětičlenná odborná porota
vedená předsedou, dramatikem a divadelním
režisérem Davidem Drábkem.
Návštěvníci slavností měli velký zájem o hlasování o nejhezčí Moranu. Celkem jich hlasovalo
530, z toho 265 dospělých a 265 dětí. Vítězná

divácká Morana z družiny černošické základní
školy se líbila 151 návštěvníkům.
Pestrý kulturní program na pódiu zahájil dětský taneční soubor Klíček, poté zazpíval Vokál
klub SONS, děti z Jednoho stromu a Třebasbor
ze Zadní Třebaně. Následovala dixielandová
hudba Tango Jazz Bandu, představil se také
jazzový hudebník Jiří Stivín, duo pro děti Gábina
a Katka a dětský soubor Mifun. Bohužel balóny tentokrát nevzlétly, protože foukal příliš velký
vítr. I tak se ale odpoledne s vítáním jara velmi
vydařilo.
Pořádající Dobnet a Balon klub Karlštejn děkují všem zúčastněným za skvělou atmosféru při
letošním vítání jara.
Za Dobnet Lucie Hochmalová

-- Vystoupení Jiřího Stivína diváky zaujalo. --- Pěkné počasí přilákalo hodně návštěvníků. --- Divákům se nejvíce líbila Morana, kterou
vyrobily děti z černošické školy. -5x FOTO: Petr Kubín

-- Celý program zakončilo vynášení Morany. --

Březnové koncerty se vydařily
Vydařený Nezdařil: Tomáš Kočko a orchestr
Dne 16. 3. se v černošickém Club Kině uskutečnil koncert skupiny Tomáš Kočko a orchestr.
Přivezli s sebou zejména písně z nejnovějšího
alba Sadné zrno, pro jejichž texty použili jako
podklad básně valašského básníka Ladislava
Nezdařila. Ačkoli je Nezdařil pro mnohé zcela
neznámý pojem, troufám si říci, že svou cestu si
k posluchačům našly jak zbojnické, tak lyričtější
písničky. Přestože se kapela věnuje moravské
16

tradici, koncertují úspěšně po celém světě a jediné, na co zatím podle Tomáše Kočka naráží,
je specifický valašský dialekt, jímž jsou básně
psány. Když už nic jiného, ponechává dialekt,
alespoň nám neznalým, prostor pro odlišnou
interpretaci.
Nina van Horn
V neděli 17. 3. vystoupila v Club Kině bluesová zpěvačka Nina van Horn. Zpívala zejména

písně Niny Simone, americké zpěvačky soulu
a blues, která se proslavila v 60. letech svými
texty o společenských problémech, zejména
pak o otázce rasové segregace. Právě toto její
tvůrčí období je pro Ninu van Horn nejpřitažlivější, protože je v jejích očích bohužel stále
aktuální. Navzdory tíživé tématice dokázala Nina
van Horn bluesovými rytmy takřka rozhoupat sál
a vydala ohromnou dávku energie a optimismu.
Jane Scalabroni

z města a okolí

Přišli jsme k vám – hledáme příspěvky pro výstavu
Výstavu PŘIŠLI JSME K VÁM připravuje Černošická
Společnost Letopisecká o Mariánské pouti 2019 v Komunitním centru MaNa. Bude částí z budoucí výstavy
MIGRACE ČERNOŠICE, která by měla zachytit časový oblouk 120 let: 1. světová válka, uprchlíci z Ruska,
uprchlíci před Hitlerem, 2. světová válka, emigrace po
roce 1948, 1968, normalizace, 1989 – otevření hranic VEN i DOVNITŘ. K jednotlivým kapitolám budeme
postupně sbírat informace a fotografie, ale tento složitý úkol se neobejde bez vaší spolupráce, o kterou vás
prosíme.
Letošní výstava zahrne období posledních 30 let,
zaměříme se na cizince, žijící/pracující v Černošicích.
Představíme vedle sebe občany, které nikdo takto pohromadě dosud neviděl a nevnímal. Jejich výpovědi by
nám mohly poskytnout zajímavé zrcadlo nás samých,
které bychom bez nich nepoznali.
Rádi bychom tyto spoluobčany navštívili, požádali je
o obrazové materiály, které si přefotografujeme, a položili jim několik otázek. Například: Odkud jste přišli
k nám? Kdy to bylo? Co vás k tomu vedlo? Co vás překvapilo – mile/nemile? Na co jste si těžko zvykali, na
co jste si nezvykli dodnes? Co vám chybělo ve srovnání
s vaším dřívějším domovem? Jak jsme na vás působili –
chováním, oblečením, kulturou, pohostinstvím? Co jste
si přinesli z původní vlasti – milý předmět, duchovní od-

kaz? Jak vám zněla čeština poprvé a jak dnes? Zkouška
z českého jazyka? Přetrvávají nějaké problémy v soužití v Černošicích? Vychováváte děti v obou jazycích?
Udržujete kontakty s původním domovem? Jak na vás
působily naše zvyky – Vánoce, Masopust, Velikonoce,
poutě? Daří se vám zapojit se do života v Černošicích?
Žije se vám tu dobře, jste spokojeni?
Obracejte se prosím na: letopisci@mestocernosice.
cz nebo některého z našich členů.
Ivan Látal, Černošická Společnost Letopisecká
Ilustrační foto: Ivan Látal

ARE YOU
A FOREIGN
NATIONAL LIVING
IN ČERNOŠICE?
The Černošice Historical Society
(ČeSpoLet) is preparing an exhibition
called „We Came To Your Hometown“,
as part of a broader presentation
on migration to Černošice in the
past 120 years. This year, our focus
is on foreign nationals who settled
here in the last 30 years. We would
appreciate an opportunity to meet
you personally and learn more about
the story of your life, and your view of
Černošice and the Czech Republic
as your new home. We are proud to
have you as a new member of our
community. Please contact Mr. Ivan
Latal at letopisci@mestocernosice.cz.
Thank you!

Jaro v Mokropeské školce
Jaro je v plném proudu. Všechno je v rozpuku,
roste, vyvíjí se a je aktivní. Nejinak je tomu u nás
– v mokropeské školce.
V poslední době nás naším programem provází
pohádka O kohoutkovi a slepičce. Na své cestě
za záchranou kohoutka se slepička potkala s lidmi vykonávajícími různá řemesla. A také my jsme
se seznamovali s různými profesemi, zaměstnáními a povoláními. Zjišťovali jsme, kde pracují naši
rodiče, promýšleli jsme, čemu bychom se chtěli
věnovat my, až budeme dospělí.
Hráli jsme si na kuchaře a pekaře – uvařili jsme
skvělá jídla, vyváleli, vykrojili a nazdobili velikonoční „cukrovíčko“. Na chvíli jsme si zkusili, jaká
je práce lékaře – ošetřili jsme nemocné pacienty, poradili jsme si s epidemií planých neštovic,
operovali jsme pacienty s různými poraněními.
Měli jsme možnost se seznámit s tím, jak probíhá
zpracování ovčí vlny - vyzkoušeli jsme si nacupovat a vyčesat vlnu i upříst si na kolovrátku nitku
a společně namotat klubíčko vlny.

Pozvání do naší školky také přijal pan Vladimír Dousek – fotograf, kameraman a spisovatel,
který nás seznámil se svou profesí. Vyprávěl
nám o tom, jak vznikaly jeho knihy, jaké zážitky
má z focení a co se děje při natáčení pohádek.
Po prohlédnutí knih s nádhernými fotografiemi
Černošic, Mokropes a řeky Berounky jsme procházeli blízkým okolím, abychom mohli porovnat
místa z historických fotografií se současností.
Tímto zajímavým setkáním jsme zároveň oslavili
Mezinárodní den dětské knihy a přihlásili jsme se
tak k celorepublikovému projektu Noc s Andersenem. Na rozhovor s panem Douskem o knihách,
čtenářství, fotografiích a ilustracích jsme navázali
čtením a prohlížením našich oblíbených knížek.
Nesmíme také zapomenout na jarní svátky – intenzivně jsme se věnovali zdobení velikonočních
kraslic a výrobě různých velikonočních dekorací,
zaseli jsme si osení a upletli pomlázky. Již tradičně jsme ozdobili velikonoční strom na Masopustním náměstí a věříme, že Vám udělal radost.

-- Velikonoční strom na Masopustním náměstí
ozdobily i letos děti z MŠ Topolská.--

I v dalším období nás čeká spousta zajímavých
činností, akcí a výletů. A my se s Vámi prostřednictvím Informačního listu opět rádi podělíme
o výjimečné zážitky.
Andrea Mouchová,
učitelka MŠ Černošice Topolská
www.mokropeskaskolka.cz

3xFOTO: archiv MŠ Topolská

-- Vyprávění pana Vladimíra Douska --

-- Návštěva předlenky v MŠ --
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Do you Like Broccoli Ice Cream?
Ano, i takovou otázku můžete dostat, přijdete-li
do školky KRYŠTOF. Tento měsíc se totiž u nás
ve školce vše „točí“ kolem jídla, zdraví a hlavně
kolem jara. Angličtina je pro naše děti samozřejmou součástí všech aktivit a činností. Je radost
sledovat, jak je komunikace v ní pro děti přirozená a snadná. Jarní je také cyklistický kemp v Kořenově, na který se naše děti nadšeně chystají
v květnu.
Myslíme i na předškoláky (5-6 let), kterým
chcete zachovat „jejich českou školku“. Pro ně
jsme v prostředí naší školky připravili mini CLUB
- jednodenní intenzivní angličtinu.
A kam v červenci?
Jednoznačně na LETNÍ TÁBOR S KRYŠTOFEM a s angličtinou (4-12 let). Vybrat si můžete
z varianty docházkové či pobytové. Do školky
v Černošicích mohou Vaše děti vyrazit za tématy
The Lego Movie (8.–12. 7.), Marry Poppins Returns (15.–19. 7.) a Finding Dory (22.–26. 7.).

Ve Frýdlantském výběžku v krásném prostředí útulného penzionu, který vznikl ze staré
školy s tělocvičnou a který je obklopený loukami
a lesy, jsme pro vaše děti připravili témata Home
Alone (8.–14. 7.) a Brave (14.–20. 7.).
Kurzy i pro školáky
Pro školáky (6-18 let) již 16 let nabízíme vysoce kvalitní kurzy KRYŠTOF CLUB JUNIOR. Vybrat si můžete ze 4 výukových programů. Výuka
probíhá v malých skupinkách s rodilým mluvčím
v dosahu vašich domovů.
V ZŠ Černošice navíc probíhají kurzy Extra
English - konverzace s rodilým mluvčím, která
plynule navazuje na dopolední školní výuku a rodičům tak usnadní každodenní „logistiku“.
Nově jsme také otevřeli CLUB 4U - odpolední
družinu pro děti od 1. do 5. třídy. Samozřejmostí je opět výuka vedená rodilým mluvčím v malé
skupince šesti dětí.

MC Mraveniště můžete navštívit každý
pátek od září do června, vždy od 9 do 11
hod. v komunitním centrum MaNa, naproti
kostelu, Komenského 2018. Připravujeme
pro děti básničky, známé říkanky, výtvarnou činnost a někdy také pohádku. Rádi
zpíváme, povídáme si a především si hrajeme. Aktuální program pravidelných setkání
i jednotlivých akcí najdete na adrese:
www.mcmraveniste.cz
Kontakt: mraveniste@seznam.cz
Facebook: Mraveniště Černošice z.s.
za tým Mraveniště
Dana Rychlá

Marcela Polová
FOTO: archiv KLC Kryštof

BAZAR

Květen
v MC Mraveniště
• pá 3. 5. Kočičky
• so 4. 5. Hravý den s Mraveništěm na zahradě Sokola
• pá 10. 5. Maminka
• pá 17. 5. Tajný obrázek
• so 18. 5. Bazar dětských věcí v Sokole
• pá 24. 5. Letadlo
• pá 31. 5. Razítka

Jak vidíte, žijeme angličtinou, jarem i létem!
Dostali jste chuť se přesvědčit? Přijďte, jste
u nás srdečně vítáni! Zapisujeme na nový školní
rok 2019/2020.

GČWVNpKRREOHþHQtKUDþHNVSRUWRYQtFKSRWĜHEDGDOãtFKYČFtSURGČWL
KDY: VRERWD18. NYČWQDRG6:3GRKRGLQ
KDE: YWČORFYLþQČ6RNROD)JQHURYDýHUQRãLFH
0DPLQN\DWDWtQNRYpSĜLMćWH1$.8329$7
x
x
x
x
x
x

9ãH]DYHOPLSĜt]QLYpFHQ\
9]KOHGHPNHNDSDFLWČSURVWRUXMHQXWQi5(*,675$&(352'È9$-Ë&Ë&+
5HJLVWUDFHQDHPDLORYpDGUHVHPUDYHQLVWH#VH]QDPF]
3URGHMQtPtVWRMHRPH]HQRYHOLNRVWtMHGQpGHN\NWHURXVLSURVtPSĜLQHVWHVVHERX
1HSURGDQpYČFLPĤåHWHYČQRYDWURGLQiPNWHUpWRSRWĜHEXMtDWDNpNRMHQHFNpPX~VWDYX
9VWXSQpMHGREURYROQp

ZZZPFPUDYHQLVWHF]

3URMHNWMHSRGSRĜHQ0ČVWHPýHUQRãLFHD7-62.2/

+UDYôGHQV0UDYHQLäWĒP
DQHE=D]YtĢiWN\GRSRKiGN\
=iEDYQpRGSROHGQHSOQpVRXWĒæt
.DæGpGtWĒGRVWDQHPHGDLOL
+RVWHPEXGHYHWHULQiĢND09'U3HWUD'DĜNRYi
DSHMVHN]FKRYDWHOVNpVWDQLFHVLURNRGDOHNRF]

Kdy: 4. 5. 2019 15-17 hod.
.GHQD]DKUDGĒ6RNROD
Fügnerova 263
 ÿHUQRäLFH
3URGĒWLYHYĒNXOHW9SĢtSDGĒäSDWQpKR
SRĀDVtVHDNFHSĢHVXQHGRWĒORFYLĀQ\6RNROD

FOTO: archiv MC Mraveniště
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Krátké zprávy
ze základní školy
• žákům prvního stupně pomalu skončilo bruslení
• předškoláci si u nás vyzkoušeli školu nanečisto
• deváťáci (a někteří sedmáci a páťáci) absolvovali přijímací zkoušky na střední školy
• proběhly dvě matematické soutěže – Pythagoriáda a Klokan – výsledky naleznete na našich
webových stránkách
• hostili jsme Junior NBA – basketbalovou soutěž prvního stupně
• opět k nám zavítalo mobilní planetárium
• organizace Ornita pro naše žáky uspořádala
program s názvem Ptáci na obzoru
• v rámci Čínského dne ve školní jídelně jsme
mohli ochutnat některé speciality této kuchyně
• osmáci zamířili do Liberce, aby si prověřili
své znalosti v IQ parku a plavecké schopnosti
v aquaparku
• žáci šestých a sedmých tříd pod vedením paní
učitelky Adámkové získali druhé místo v soutěži o nejlepší hmatovou knihu pro nevidomé,
GRATULUJEME!
• třída 5. B a školní družina se zúčastnily Slavností Morany
• žáci prvního stupně nás reprezentovali ve vybíjené a obsadili druhé a první místo,
BLAHOPŘEJEME!
• naši školu navštívili v rámci výměnného pobytu žáci z německého Themaru, které naše děti
znaly ze svého prosincového pobytu
• 4. dubna se uskutečnil zápis do prvních tříd,
výsledky zveřejníme na webových stránkách
Michaela Šlesingerová, tisková mluvčí školy

Noc s Andersenem
Z pátku 29. 3. na sobotu 30. 3. se ve škole konal již 19. ročník Noci s Andersenem. Letošním
tématem bylo výročí nakladatelství Albatros. Této
akce podporující čtenářství se v Mokropsech
zúčastnilo padesát žáků z prvního až čtvrtého
ročníku, žáci z vyšších ročníků byli efektivními
pomocníky.
K naší velké radosti mezi nás zavítala paní
spisovatelka Ivona Březinová. Povídala si s námi

o knížkách, z nichž mnohé děti znaly. Součástí
programu, který organizátorky dětem připravily,
byly úkoly s mezipředmětovou tematikou. Děti
při jejich plnění prokazovaly znalosti i dovednosti. A jak to bylo se spaním? Spalo se nám
krásně. Žádné školní strašidlo jsme ani tentokrát
nepotkali. Těšíme se na další ročník.
Za tým organizátorů M. Václavková, pedagog

Soutěž o nejkrásnější Moranu
V sobotu 6. 4. se děti ze školní družiny z oddělení Tygříků zúčastnily akce Slavnosti Morany, kterou jako každý rok pořádá firma Dobnet.
Letos se již 6. ročník konal u nás v Černošicích
v parku Berounka.
Na soutěž jsme se pečlivě připravovali. Děti
pod dohledem vychovatelky Drahomíry Kocourkové postupně Moranu vyráběly. Hlavní materiál byl papír. Nejdůležitější prvek na Moraně byl
klobouk, který symbolizoval naše město Černošice.
Do soutěže se celkem přihlásilo 13 Moran.
K naší velké radosti jsme vyhráli úžasné 2. místo, ale také cenu o nejkrásnější Moranu, kterou
vybírali diváci. Návštěvníků na akci bylo mnoho,
proto můžeme být právem hrdí, že jsme opět
uspěli.
Děkujeme všem dětem, které se na výrobě
Morany podílely, všem rodičům, příbuzným,
kamarádům, ale také celému vedení naší školy
za podporu, za hlasy, kterými přispěli k našemu
vítězství. Strávili jsme společně příjemný den,
který si díky skvělému úspěchu nejvíce vychutnaly naše děti.
Drahomíra Kocourková

Photobase 2019
Poslední dobou jsme se v rámci výuky výtvarné výchovy devátých tříd zaměřili na fotografii
a její působení ve společenském a mediálním
prostředí. Po několika projektech jsem žáky
upozornil na aktuálně probíhající celorepublikovou soutěž Photobase, kam se žáci základních a středních škol mohou přihlásit se svými
fotkami do tří předem daných kategorií. Témata
byla Stáří - krásné nebo kruté?, Nalezené zátiší
a Kruh, kolo, koule.
Do finále se dostalo přibližně 50 z celkem zaslaných 1500 fotografií. Z příspěvků zaslaných

-- Morana naší družiny získala cenu diváků. --

našimi žáky se dostalo do závěrečného kola
šest snímků.
Ve čtvrtek 21. 3. jsme se vydali do pražské
Novoměstské radnice, kde měli být vyhlášeni vítězové všech kategorií. Naši žáci byli dost
překvapeni, když se ozvala jejich jména. Byla
to Kristýna Zborníková, která se svojí fotografií
Stáří - kruté? obsadila druhé místo, dále Ilona
Musilová také na druhém místě se svojí fotografií
Do neznáma a Dan Patera, jehož snímek Linky
času vybojoval proti silné konkurenci krásné třetí
místo (fotografie si můžete prohlédnout na webových stránkách školy).
Děkujeme žákům, kteří se soutěže účastnili, a gratulujeme těm, kteří se dostali do finále.
Máme z Vás radost!
Jan Sacher, pedagog

3xFOTO: archiv ZŠ Černošice

-- V rámci akce Noc s Andersenem si děti povídaly se spisovatelkou
Ivonou Březinovou. --

-- Oddělení Tygříků, které si dalo s Moranou velkou práci. -19
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ZUŠ OPEN již potřetí
Kdy: 27. 5.–1. 6.
Kde: Černošice + zámek Liteň
Celostátní akce ZUŠ OPEN se pomalu stává tradicí – letos se bude konat již její třetí ročník. Cílem tohoto projektu Nadačního fondu Magdaleny
Kožené je zviditelnit základní umělecké školy. Koncept ZUŠ, kterých
máme u nás v republice celkem 492, je celosvětově unikátní a nabízí kvalitní ucelenou výuku v uměleckých oborech pro děti od raného dětství.
Je samozřejmé, že ne všichni žáci se v budoucnu budou umění věnovat

naplno, ale možnost se s uměním setkat a samostatně tvořit je důležitá pro
každého. ZUŠ OPEN je celostátní happening, při kterém se mohou žáci
pochlubit svými schopnostmi širší veřejnosti. Více na www.zusopen.cz.
V Černošicích jsme součástí ZUŠ OPEN od úplného začátku a pokračujeme i v tomto roce. Již 27. května v 18 hodin proběhne vernisáž výstavy fotografií žáků FOTO školy vidění na plotě u restaurace Bolleta v ulici
Karlštejnská za doprovodu kapely Second Band. Hlavní program v Černošicích proběhne v pátek 31. května. Dle zásady „každý rok jinak“ jsme
letos zvolili pro většinu vystoupení zbrusu nový prostor, a sice amfiteátr
pod základní školou v Mokropsech. Nebude chybět ani představení tanečního souboru Pramínek na zahradě
domu s pečovatelskou službou. Ani
výtvarníci nezůstanou pozadu a budou pro vás mít přichystané tvořivé
dílny. ZUŠ Černošice má i pobočku
v Rudné u Prahy, kde se též chystá
bohatý program. Novinkou tohoto
roku je konání akcí také v sobotu,
aby si na své přišli i ti, kdo ve všední dny musí být v práci. V sobotu
1. června spojujeme síly s dalšími
ZUŠ ze Středočeského kraje a zveme vás na zámek Liteň, jehož areál
oživí bohatý celodenní program.
Program na oba dny naleznete
na http://www.zuscernosice.cz/
zusopen2019.
Těšíme se na výkony dětí ze
ZUŠ Černošice i na setkání s vámi.
Děkujeme městu Černošice za
grantovou podporu této akce.
Jana Cejnarová,
spolek Rodiče dětem

Výstava žáků ZUŠ Černošice - FOTO škola vidění
Kdy: 27. května v 18.00
Kde: před restaurací Bolleta
I v letošním roce se v rámci projektu ZUŠ OPEN uskuteční výstava žáků
ZUŠ Černošice - FOTO škola vidění na plotě před restaurací Bolleta. Ver-
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nisáž uvede dechové hudební těleso ZUŠ Černošice - Second Band. Zveme vás na pondělí 27. května od 18 hodin.
Ivan Látal
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Mladí fotografové fotili na téma sport
Žáci FOTO školy vidění ZUŠ Černošice se zúčastnili 11. ročníku regionální soutěže ZUŠ Řevnice na téma SPORT
a zabodovali v ní.
2. kategorie - 1. místo Lukáš Martínek, 2. místo Karolína Lacová,
3. kategorie - 1. místo Matyáš Wavle, 2. místo Jan Blaženín, 3. místo Matěj Spáčil
4. kategorie - 1. místo Anežka Fořtová, 2. místo Daniel Patera, 3. místo Adam Cejnar, čestné uznání Olga Bláhová.
Všem blahopřejeme.
Ivan Látal

FOTO: Matyáš Wavle

FOTO: Anežka Fořtová

-- Žáci černošické FOTO Školy vidění ukázali mnoho možností, jak může fotograf vnímat sport. --

FOTO: Lukáš Martínek

Atletické závody zahájí otevření nového atletického oválu
v Černošicích v neděli 28. dubna
Na první pohled i nezaujatému pozorovateli muselo být v sobotu 6. dubna jasné, že nový atletický klub ASK Dipoli je zdárně stoupající atletickou
klubovou hvězdou s velkými ambicemi. Skvěle
připravené první klubové závody se vydařily,
proto není pochyb, že akce Černošice meeting,
v rámci otevření atletického areálu v Černošicích, určitě uspokojí očekávání malých i velkých
návštěvníků.
Na černošický meeting se členové z ASK Dipoli připravují už dlouho dopředu, nechtějí ponechat nic náhodě. Také proto se již v sobotu
6. dubna rozhodli otestovat atletický ovál klubovými závody pro děti ve věku od 6 let. Účast
byla na první klubové závody velmi slušná – přes
130 závodníků. Po získaných zkušenostech
z těchto závodů se očekává, že Černošický
meeting, který se bude konat 28. dubna dopadne na výbornou. Zahájení se zúčastní i vícebo-

jařka Eliška Klučinová a Matěj Krsek, juniorský
rekordman na 400 metrů. Doprovodný sportovní
program bude bohatý a každá generace si najde
na akci to své.
Úspěchy v klubových závodech atlety ASK
Dipoli neuspaly na vavřínech, a jarní tréninky na
černošickém oválu pokračují v energickém tempu. Mladí atleti pilují překážky, hody oštěpem
a další atletické displíny. Všechny atlety totiž čekají závody jednotlivců i družstev.
Mezi tréninky byl i prostor na dvě dubnová
atletická soustředění pro přípravku (6-10 let)
v Sušici a žactvo (11+) v Jablonci nad Nisou.
Tam se děti věnovaly nejen trénování atletiky, ale i tréninku gymnastiky, plavání, sportovních her a jógy, jako doplňkovým sportům
k atletice.
Nechyběla samozřejmě ani regenerace
v páře a vířivce, poutavé přednášky o atletice,

zábava s kamarády i trenéry a samozřejmě výborná kuchyně.
Teď už jen popřát klubu, tedy jeho členům,
mnoho úspěchů, sezónu bez úrazů a nemocí,
hodně přejícných sponzorů a hlavně, aby atletika nikdy nepřestala být dobrou zábavou.
Za ASK Dipoli Hedvika Šebková

3xFOTO: archiv ASK Dipoli

-- Závody, které proběhly 6. dubna, byly dobrou přípravou na velký závod konaný při příležitosti slavnostního otevření atletického oválu. --
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VIP sportovní příměstský tábor 2019
1. turnus: 29. 7.–2. 8. (in-line)
2. turnus: 26. 8.–30. 8. (bruslení na ledě)
Cena: 2 500 Kč
Místo: Sokol, zimní stadion
Již počtvrté je pořádán pro školáky i předškoláky, kteří se nebojí pohybu, VIP sportovní příměstský tábor se zaměřením na BRUSLENÍ. Kromě
hodiny bruslení si budou děti dopoledne zlepšovat svou kondičku a koordinaci, zkoušet různé, nejen atletické disciplíny a vyrazí do lesa. Odpoledne si děti užijí týmové hry a koupání.
Více informací na tel. 606 096 203 nebo cihakovalu@gmail.com.
Lucie Čiháková

Řemeslný příměstský tábor
Kutil Junior
Místo konání: Komenského 100, Černošice, pro děti od 6 do 13 let
Termín konání: 19. 8.–23. 8., 9.00-17.00 (včetně oběda a pitného režimu)
Cena za 1 týden: 2 990 Kč
Kontakt: info@kutiljunior.cz, www.kutiljunior.cz, 777 916 773
Program: Během tábora se kutilové seznámí s tradičními a moderními
řemesly. Děti si vyzkouší práci s nejrůznějšími materiály a vytvoří několik
vlastních výrobků. Součástí tábora je kromě řemeslných činností také celodenní tematický výlet, celotáborová hra, soutěže, kvízy a mnoho sportovních aktivit. Poslední den tábora připraví děti svůj vlastní řemeslný jarmark,
na kterém rodičům předvedou své výrobky.

FOTO: archiv L. Čihákové (2018)

Řemeslný příměstský tábor a Řemeslný pobytový
tábor
Kutil Junior na Střední odborné škole Jarov
Místo konání: Střední odborná škola Jarov, Učňovská 100, Praha 9, pro
děti od 6 do 13 let
Termín konání: 8. 7.–12. 7. (příměstský), 22. 7.–26. 7. (příměstský),
15. 7.–19. 7. (pobytový)
Cena za 1 týden: 3 490,- (příměstský), 4 290,- (pobytový)
Kontakt: info@kutiljunior.cz, www.kutiljunior.cz, 777 916 773
Program: Tábor seznamuje kutily s tradičními i moderními řemesly. Děti
budou mít možnost pracovat v dílnách pod vedením mistrů odborného
výcviku. Všechny děti si vytvoří několik vlastních výrobků a budou denně
využívat veškerá sportoviště školy: bazén, tělocvičny, venkovní hřiště. Součástí táborů je kromě řemeslných činností také celodenní tematický výlet
do botanické zahrady, večerní táborák, celotáborová hra, soutěže, kvízy
a mnoho sportovních aktivit. Poslední den táborů připraví děti svůj vlastní
řemeslný jarmark, na kterém rodičům předvedou své výrobky.

Jste zvědaví? Přijďte se podívat!
Aneb co se ZMĚNILO V SOKOLOVNĚ…
Program otevření Sokolovny
14.30 zahájení
14.45 komentované prohlídky
16.00 oficiální zahájení
16.30 ukázky cvičení Sokola s možností zapojení
18.00 táborák a příjemná hudba
Během celého odpoledne:
• různé hry a pohybové aktivity pro děti i dospělé
• výstava o historii i současnosti Sokola
• občerstvení
•	benefice na vybavení Sokolovny – prodej triček, příspěvky na nářadí
a náčiní, propagační předměty
Za Sokol Černošice
Dana Pánková

inzerce

S O KO L O V N A
V N OV É M
T. J. Sokol Černošice zve na
Kdy: sobota 25. května od 14,30 hodin.
Kde: Sokolovna Černošice, Fügnerova 263
Co Vás čeká:
⊲ prohlídky Sokolovny
⊲ výstava
⊲ ukázky cvičení s možností zapojit se do cvičení
⊲ zábava pro děti
⊲ občerstvení, buřty a příjemná muzika
přijďte nás podpořit.

www.sokolcernosice.cz
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Trojlístek uzavřel sezónu

4xFOTO: archiv KrasoBrusle Černošice

Bezpochybně vrcholem Černošického ledového trojlístku bylo zorganizování závodu pro
dospělé krasobruslaře. Adulti – respekt vzbuzující dospělí krasobruslaři, kteří aktivně trénovali
pouze pár měsíců, předváděli své dovednosti
v jedinečném závodě pro začátečníky, který zatím nemá v naší zemi obdobu. Ti výkonnostně
zdatnější a zkušenější své dovednosti předvedli
v pohárovém závodě, ve kterém opět černošičtí
krasobruslaři patřili mezi nejúspěšnější. A tak se
uzavřel závod Černošického ledového trojlístku.
Tento oblíbený závod navštívilo přes 200 závodníků. Černošický ledový trojlístek opět patřil mezi nejúspěšnější závod série pohárových
závodů českého krasobruslení. Děkujeme tímto za velkou podporu SK Černošice a městu
Černošice, bez které bychom tuto akci nemohli
uskutečnit.

V sobotu 30. března ožil zimní stadion pravým
závodním napětím a nadšením. Tradiční závod
v krasobruslení, náš Černošický ledový trojlístek,
symbolicky uzavřel závodní sezonu 2018/2019
v krasobruslení.
Atmosféru nasáklou sportovním nasazením
podtrhl prosluněný krásný jarní den, promyšlená
organizace a bohatý doprovodný program. Stánky kolem zimního stadionu nabízely rozmanitou
řemeslnou výrobu, ochutnávku a prodej různých
dobrůtek a pro děti bylo připravené divadlo.
Kdo se rozhodl podpořit naše černošické
krasobruslaře, kteří své síly poměřovali od rána
v pohárových závodech a ti nejmenší v mezioddílových závodech, určitě neodcházel zklamaný.
Naši krasobruslaři byli úspěšní a v mnohých
kategoriích stáli na stupních vítězů. Pro mnohé
bylo velkým překvapením exhibiční vystoupení
našich černošických odchovanců, nejmladšího
mistrovského tanečního páru na ledě v ČR.

Lucie Čiháková

-- Exhibiční vystoupení tanečního páru bylo pro
diváky překvapením. --

-- Ledového trojlístku se zúčastnilo přes 200 závodníků. Atmosféra byla jedinečná. --

Třetí adultí krasojízda
První dubnový týden se krasobruslaři oddílu Kraso brusle Černošice pomalu loučili se sezonou. Ale v pátek 5. dubna Černošice opět patřili krasobruslařům. Z celé republiky na zimní stadion v Černošicích dorazily skoro
tři desítky dospělých sportovců, kteří se ve sportovní krasobruslařské terminologii nazývají Adult.
Oddíl Kraso brusle Černošice zorganizoval v pořadí již třetí sportovní
kemp pro Adulty, tedy nadšence, kteří s krasobruslením začali koketovat
až v dospělém věku.
Genius loci Černošic pomáhá vždy zaručeně zmírňovat vyčerpání z tré-

ninkového nasazení. Vždyť zvládnout za víkend 8 tréninků na ledě, pár
lekcí baletu, atletiky, speciální přípravy, kompenzačních cvičeních a jógy
s úsměvem na tváři musí vzbudit obdiv a respekt u každého, i nesportovce.
A jak se tito sympaťáci loučí? Na shledanou v září, přátelé.
Lucie Čiháková

2xFOTO: archiv L. Čihákové

-- S krasobruslením se dá začít v jakémkoliv věku. Kromě tréninku na ledě je
ale potřeba získat třeba i základní průpravu z baletu. -23
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Mezinárodní turnaj na Slavii přinesl černošickým Tygrům 2. místo
FOTO: archiv SK Černošice

-- Černošičtí tygři (ročník 2010) se zúčastnili
mezinárodního turnaje na Slavii. --

Díky dobrému jménu a obětavosti trenéra Petra
Nováka se ročník 2010 mohl zúčastnit mezinárodního turnaje, který se konal 13. a 14. dubna
na Slavii. Turnaje se účastnily týmy Slavie, Sparty, Třince, Pardubic, Gyory ETO a Černošic. Pro
nás to byla příležitost poznat týmy z jiné části republiky a porovnat se s kluby, v nichž má hokej
extraligovou a prvoligovou tradici.
Před prvním zápasem byl tým z Černošic nezajímavý, ale po prvním zápase, který jsme odehráli s Třincem s vítězným výsledkem 9:3, se
začínaly oči fanoušků ohlížet po žlutých barvách
a Třinečtí fandové se ptali, kde jsou Černošice
a co je to za tým.
Do druhého zápasu se Slavií jsme nastoupili
se stejnou pokorou. Taktika? Byla jednoduchá:
„Hrajte jako tým, nespoléhejte, že to za vás udělá spoluhráč, a už vůbec si nemyslete, že někdo
vytvoří nejlepší akci na celém světě. Je to jen
o vás a hrou se bavte“. Výhra i nad tímto týmem
byla druhým překvapením.
Třetí překvapení přišlo záhy, kdy jsme porazili
PZ Kladno. Tím se první den uzavřel. 3 zápasy,
9 bodů, co víc si přát. Děti byly vyčerpané, ale
úsměv jim z tváří nezmizel. Tygří stopa byla pro
dnešní den zanechána. Jako trenér jsem věděl,
že druhý den nemusí být stejný a celý večer
jsem přemýšlel, jak děti namotivovat.

Tygři prohráli až poslední zápas
Neděle začala zápasem se Spartou. První
třetina vyzněla lépe pro Sparťanský tým v poměru 4:1, ale druhá třetina naklonila misky vah na
naši stranu a třetí třetina rozhodla o výhře Tygrů
11:9. Tato výhra nás posunula na průběžnou
první příčku.
Poslední zápas s týmem Pardubic přinesl prohru a zklamání, ale i to vidím pozitivně. Víme, že
na sobě musíme dál pracovat a příští sezónu se
posuneme zase dál. Turnaj nám krom druhého
místa, kterého si velice ceníme, přinesl ještě
podstatnější věc, partu, soudržnost a odhodlání.
A ještě jeden postřeh. V zápasu se Spartou,
kdy náš tým musel dotahovat, ztratil soupeřův
brankář hokejku, která zůstala ležet skoro na
středu hřiště. Náš hráč Eduard Vlk ji jel sebrat
a odvezl ji brankáři. I v takto napínavém zápase
je čas pro fair play.
Turnaj nám zase ukázal, že černošický klub
jde správnou cestou, a i když nemáme tolik dětí,
dokážeme konkurovat velkým klubům. Přijďte
se podívat na letní přípravu, která probíhá od
května do června, a zažijte s námi stejné pocity
jako děti a rodiče z ročníku 2010. Věřte mi, stojí
to za to.
Za SK Černošice Michal Marc

Černošický dvojboj v hale Věry Čáslavské
Opět v duchu pohody se 13. dubna uskutečnil
již třetí ročník gymnastického dvojboje pořádaný
Sokolem Černošice.
V krásné nové hale Věry Čáslavské se v gymnastickém dvojboji utkaly dívky a ženy na kladině a v akrobacii, chlapci a muži pak v akrobacii
a na hrazdě. Zcela zaplněné hlediště sledovalo
se zatajeným dechem výkony gymnastek a gymnastů z Radotína, Libčic, Vyšehradu, Hlubočep,
Benátek nad Jizerou, Písku, Slaného i z domácích Černošic.
Z černošického Sokola se na stupních vítězů umístili:
Kategorie III dívky:
2. místo Jolanka Farová
Kategorie Dorostenky:
3. místo Karolína Blažejová
Kategorie II chlapci:
2. místo Jan Blaženín
Kategorie III chlapci:
3. místo Jindra Urbanec
Kategorie IV chlapci:
3. místo Tomáš Trnka
Kategorie Muži:
1. místo Roman Malíř, 2. místo Jakub Fara
Umístění cvičenců však nebylo to nejdůležitější, podstatná byla přátelská atmosféra závodu,
jehož se zúčastnili i závodníci, kteří předvedli
krásné výkony, přestože trénují pouze jednou
týdně.
Na rozdíl od sokolských závodů byl použit
způsob bodování, který motivuje závodníky
k zařazování obtížných prvků. Výchozí známka
24

byla stanovena na 10 bodů a hodnota bonifikovaných prvků se k této známce přičítala. Navíc
u některých obtížnějších prvků byla bonifikace
zvýšena na 0,3 desetiny bodu. Závodníci, trenéři i rozhodčí si tuto změnu chválili a konstatovali,
že přispěla k celkové atraktivitě závodu.
Závod přes svůj úctyhodný věk navštívil dlouholetý trenér pan Vladislav Březina. Obdivoval
výkony cvičenců a vyslovil naději, že nová hrazda, která byla do haly pořízena týden před závodem, umožní nácvik obtížnějších prvků.
Děkujeme všem návštěvníkům, účastníkům
závodu i členům Sokola, kteří se podíleli na přípravě a průběhu memoriálu. Velké díky rovněž
patří správcům haly, Technickým službám a městu Černošice za podporu i za novou hrazdu.
Jaroslav Formánek

-- Eliška Papežová --

3xFOTO: archiv gymnastického oddílu

-- Michaela Šabatová --

-- Linda Žáková --
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Cyklistický závod FunRide

FOTO: archiv FunRide

Kdy: sobota 18. května
Kde: start v Husově ul.
Již tradiční černošický závod horských kol FunRide se letos koná v sobotu
18. května. Start a cíl je jako obvykle na basketbalovém hřišti v Husově ulici. Dětské kategorie startují od 11:30 hodin, hlavní závod juniorů a dospělých v 13:45. Hlavní závod má délku 21 km, jede se na lesních a polních
cestách v okolí Černošic. Dětské kategorie budou závodit na trasách od
200 metrů do 7 kilometrů.
Letošní motto vyjádřené slovem 'bajskpiration' odkazuje na to, že jízda
na kole není jen sport, ale také zdroj zábavy a inspirace. Srdečně proto
opět po roce zveme všechny cyklisty malé i velké z Černošic a okolí, aby
si s námi užili sobotu, přijeli si zasportovat a inspirovat se při fandění u dobrého jídla a pití s kamarády a sousedy.
Minulý rok se závodu zúčastnilo celkem 142 závodníků ve všech kategoriích, do hlavního závodu pak odstartovalo 46 jezdců. Detailní informace a on-line přihlášku najdete na www.funride.cz
Jan Novák,
organizátor závodu

„Velká“ gymnastika opět v Černošcích-Mokropsech
Kdy: pátek 21. června až neděle 23. června
Kde: Hala Věry Čáslavské
Na konci června přivítá Hala Věry Čáslavské již
podruhé nejlepší gymnastky České republiky.
Na Mistrovství České republiky ve sportovní
gymnastice dívek a žen různých výkonnostních
kategorií, které zde proběhne, totiž uvidíme naši
gymnastickou špičku: od vycházejících sedmiletých hvězdiček až po dvacetileté ženy. Bude se
na co dívat!
Mistrovství bude rozděleno do šesti kategorií. V pátek odpoledne se představí žákyně
tzv. kategorie VS3A (9–12 let), které nejen že
skáčou na jiném přeskoku, ale místo bradel

cvičí na hrazdě, což je v ženské gymnastice
novinka.
V sobotu tu budou žákyně B: dívky 13leté
a starší, juniorky B: 12 až 14letá děvčata a ženy
B: gymnastky ve věku od 15 let. Cvičí se celý
čtyřboj – přeskok, bradla, kladina a prostná.
Část těchto děvčat bude zastupovat českou
sportovní gymnastiku i na olympiádě dětí a mládeže, která se koná letos v libereckém kraji (každé dva roky ji pořádá Český olympijský výbor).
Na neděli jsou plánované nejmladší kategorie, a to děvčata VS2A: věk 8–10 let a VS1A:
7–8 let. Přes dětský věk účastnic uvidíme obdivuhodné výkony, neboť všechna tato děvčata

musela projít krajskými nominačními přebory
a splnit potřebný počet bodů.
Závodnice se do Černošic-Mokropsů sjedou
z celé republiky. Z kategorií od VS1 po VS3 se
rekrutují gymnastky do reprezentace, která nás
zastupuje na mistrovství Evropy, mistrovství světa a různých světových pohárech.
Vstupné bude opět dobrovolné, tak si nenechte gymnastický svátek ujít! (A na cestu do
Haly Věry Čáslavské si s sebou přibalte sálovou
obuv, nebo si můžete na místě před akcí zakoupit návleky).
Těšíme se na vás!
Zuzana Vojáčková, ČGF, Oto Linhart
2xFOTO: archiv České gymnastické federace
(2018)

-- Loňské závody se vydařily. A jedinečný zážitek slibuje i letošní mistrovství. Do Černošic totiž opět míří gymnastické špičky z celé republiky. --

Závodní skákání přes švihadlo slibuje atraktivní podívanou
Ilustrační foto: Olga Kepková

Kdy: sobota 11. května
Kde: Hala Věry Čáslavské
Druhou květnovou sobotu se v Hale Věry Čáslavské uskuteční 3. ročník
mezinárodní soutěže v Jump Rope - Rope Skippingu, tedy závody ve skákání přes švihadlo. Soutěž bude probíhat ve všech věkových kategoriích
od ročníku narození 2011 a závodníci se zúčastní rychlostních i freestylových disciplín v jednotlivcích, párech, trojicích i čtveřicích. Očekává se
účast 180 závodníků z celé České republiky i ze sousedních států.
Pro diváky je připraven atraktivní program – vystoupení týmů s jejich
show – a závody bude natáčet i Česká televize.
Podrobné informace o soutěži najdete na webu www.rebelsok.cz. Nenechte si ujít tuto podívanou, vstup na ni je zdarma.
Oto Linhart, Hala Věry Čáslavské
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Akademie Černošice uvádí …
Jarní semestr je v plném proudu. V dubnu proběhla celá řada úspěšných
kurzů, společně jsme bubnovali, povídali si o historii křesťanských Velikonoc, cvičili Qi Gong nebo diskutovali nad zletilými syny, kteří nechtějí od
maminky v modelu Mamahotel a Tatabanka.
Pokud vás naše témata osloví, přihlaste se také. A pokud máte jiné
téma, které vás zajímá, sdělte nám to, uděláme vše pro to, abychom jej
zařadili do programu.
Program na květen 2019
termín
název akce
sobota
Včelka medonosná
4. května
v úlu – na jaře

středa
8. května

(Ne)bezpečné
jeskyně, hurá do
podzemí

úterý
14. května

IT – úvod Word –
psaní textů (2 x)

středa
15. května

Hypersenzitivita.
Postižení nebo dar?

středa
22. května

Přijímací pohovor
v cizím jazyce? Příští
týden!

sobota
25. května

Fotíme děti a další
neposedy

pondělí
27. května
úterý
28. května

Finanční gramotnost
2 - majetek chytře
tvořit a zhodnocovat
Finanční gramotnost
1 – základy a rodinný rozpočet

proč se zúčastnit
Tentokrát přivítáme včelky po zimním
spánku ve velkém stylu za přítomnosti několika odborníků, kteří nám
vysvětlí jak začátky, tak i taje chování
včel. Vhodné i pro děti.
Do druhého největšího krasu u nás
se jen tak nepodíváte. Náš speleolog
nás vezme do podzemí a ukáže nám
netušené podzemní krásy.
Potřebujete napsat mail nebo dopis?
A chcete se to rychle naučit pod dohledem trpělivého odborníka? Přijďte do počítačové učebny a uvidíte,
jak je to snadné. Od teď už výmluvy
neplatí.
Každý pátý občan v Černošicích je
hypersenzitivní. Víte, co to znamená
a jak s tím zacházet? Nebo dokonce
patříte do této skupiny?
Jak získat dobré místo, když součástí pohovoru bude znalost cizího jazyka? Zde se dozvíte, jak vše zvládnout
a dostat místo, po kterém toužíte.
Fotit děti není snadné. Než si foťák
nastavíte, jsou děti jinde. Naše lektorka nám ukáže, jak na to, a výsledkem budou nádherné fotky, které využijete třeba do dárkové fotoknihy.
V druhém dílu se podíváme na správu a tvorbu majetku. Jak minimalizovat rizika a zvyšovat zisk?
První díl finanční gramotnosti. Osobní
nebo rodinný rozpočet je základem.
Příjmy, výdaje, spotřeba, spoření,
investice, fixní náklady a platby, rezervy, spoření, pojišťování jsou naše
témata.

-- Psychiatra Radkina Honzáka si přišlo poslechnout rovných 200 příznivců. --

čtvrtek
30. května
čtvrtek
30. května

Máma zpátky do
práce (dopoledne
s hlídáním dětí)
Langšádlová/
Rakušan: O hraní
na svém písečku

Opakování úspěšného kurzu pro maminky s dětmi, které se někdy chystají do práce.
Jakou společnou vizi mají zástupci
rozdílných politických stran? Co je
rozděluje a co je spojuje, jaký je jejich „společný jmenovatel“? Proč se
někdy nemohou shodnout a táhnout
za jeden provaz?

Bližší údaje ke všem akcím (detailní popis, místo a čas, lektor) najdete
na webu Akademie, www.AkademieCernosice.cz nebo na Facebooku na
„Akademie Černošice“.
Prosba na zájemce:
Výjimečně musely být některé kurzy s ohledem na málo účastníků zrušeny. Je potom smutné, když se na začátku zrušeného kurzu shromáždí
dostatečný počet zájemců, kteří přišli bez registrace. Kdyby se registrovali, akce se mohla konat.
Prosím proto, v případě zájmu se registrujte, usnadní nám to plánování.
A pokud se na kurz nemůžete dostavit, prosím dejte vědět, že se vám to
nehodí, nikomu hlavu neutrhneme, ale opět nám to usnadní plánování.
Děkuji za vaše pochopení.
Závěrem?
Díky za váš zájem a moje prosba o spoluúčast při rozvoji naší Akademie
Černošice platí dále. Pokud máte jakýkoliv konstruktivní nápad, námět pro
kurz, chuť přiložit ruku k dílu, prosím o zprávu.
Děkuji za vaši přízeň a těším se na dalších akcích.
Václav Vojtěch, Akademie Černošice z. s.

inzerce

Hledám paní na žehlení
2x měsíčně

-- V dubnu jsme cvičili Qi-Gong. -3xFOTO: archiv Akademie

Tel. 731 672 685
-- Nadšení bubeníčkové tlučou na buben na další vydařené akci Akademie. -26
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Přehled akcí v Černošicích
květen
2. 5.

Hokr Show

17.00 a 18.30, Club Kino

3. 5.

Až naprší a uschne. Daily Coffee, SPS – koncert

19.30, Club Kino

4. 5.

Hravý den s Mraveništěm

15.00–17.00, zahrada u Sokolovny

4. 5.

NAŽIVO! - WWW Neurobeat + The Breakrolls

20.00, Club Kino

10. 5.

Výtvarné kurzy Martiny Fojtů – vernisáž; výstava potrvá do 27. 5.

18.00, Galerie 90° v Centru Vráž

10. 5.

Friday Cocktail Night - Tropical bar Open

19.00, Club Kino

11. 5.

Jump Rope – Rope Skipping – 3. ročník mezinárodní soutěže, skákání přes švihadlo

Hala Věry Čáslavské

11. 5.

Kola a motory – sraz + v 19.00 koncert kapely All By Myself

14.00, u Club Kina

12. 5.

Májové slavnosti

14.00–18.00, Masopustní náměstí

15. 5.

Charitativní Běh proti demenci

17.45, roh ul. Majakovského a Tyršova

17. 5.

Zuby Nehty – koncert dámské bigbeatové kapely

20.00, Club Kino

18. 5.

Farmářský trh – oživí Jarní bleší trh

8.00–12.00,
prostor před nádražím v Mokropsech

18. 5.

FunRide – cyklistický závod

11.00, start u hřiště v Husově ul.

18. 5.

Fan Club Václava Neckáře

13.00, Club Kino

18. 5.

Bazar dětského oblečení, hraček a sportovních potřeb

16.30–19.00, tělocvična Sokola

18. 5.

Hudební sobota na grilu - Long Silence; Keep on rockin‘ in the free world.

18.00, Club Kino

19. 5.

Sousedská – setkání sousedů v Komenského ul.

15.00-19.00, u komunitního centra MaNa

24. 5.

Friday Cocktail Night - Tropical bar Open – novinka, pravidelné míchané pátky.

19.00, Club Kino

24. –
26. 5.

Oslavy Světového dne včely

Městský sál v Centru Vráž

25. 5.

Mifun – Workshop

9.00, Club Kino

25. 5.

Sokolovna v novém – slavnostní otevření

14.30, Sokolovna

25. 5.

Letní kino na pláži: Tři billborardy kousek za Ebbingem

Pláž Mokropsy

26. 5.

Cenerentola – koncert komorního souboru

18.00, městský sál v Centru Vráž

27. 5.

ZUŠ Open – výstava žáků FOTO škola vidění

18.00, před restaurací Bolleta

29. 5.

Zasedání zastupitelstva

19.00, městský sál v Centru Vráž

30. 5.

Příběhy našich sousedů

16.00, Club Kino

30. 5.

Občanská akademie: Duel Langšádlová – Rakušan

19.00, Club Kino

31. 5.

ZUŠ Open – 9.30 koncert pro MŠ; 11.00 koncert pro ZŠ; 15.30 koncert hudebního oboru Amfiteátr pod ZŠ Mokropsy

31. 5.

ZUŠ Open - Vystoupení Pramínku

14.00, zahrada DPS

31. 5.

Narozeniny a jiné vylomeniny

19.00, Club Kino

31. 5.

Humanitární sbírka Diakonie Broumov

15.00–18.00, Hasičská zbrojnice,
Srbská 999

červen
1.6.

Humanitární sbírka Diakonie Broumov

9.00-13.00, Hasičská zbrojnice, Srbská 999

1.6.

Dětský den / Jarmark / Královský průvod / Vinný košt

Po celý den, Sportpark Berounka

v okolí
květen
11. 5.

Entomologická procházka – 7 km dlouhá trasa povede přes pískovnu nad Srbskem, přes 9.40, sraz u nádraží v Srbsku
travnané stepní lokality do Karlštejna; s sebou lupu nebo entomologickou síťku

11. 5.

Otevírání biotopu – s bohatým programem

11.00, Radotín

16. 5.

Swingový koncert Jitky Vrbové a Stáni Čížkové s doprovodnou skupinou Nocturno

19.30, zámek Dobřichovice

18. 5.

Dobřichovická degustační a duchovní míle – trasa Dobřichovice – Lety – Mokropsy

Dobřichovice

25. 5.

Cesta Českým krasem za Hagenem (12 km, vstupné do štol 50 Kč) – procházka v rámci
Evropského dne chráněných území

8.30-11.00, sraz u pošty v Karlštejně

25. 5.

Velký dětský den

Biotop Radotín

25. 5.

Veteráni pod zámkem – výstava klasických a sportovních historických automobilů

10.00-16.00, zámek Dobřichovice

25. 5.

Májové slavnosti

12.00, náves Lety u Dobřichovic

25. 5.

Pardubická komorní filharmonie - výběr árií od Mozarta, Verdiho či Offenbacha

19.00, Lesní divadlo Řevnice

Pozn.: Květnový program Akademie Černošice najdete na straně 26.
27
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Vzpomínky pamětníků z Dolní Berounky a Mníšecka
Kdy: čtvrtek 30. května v 16.00
Kde: Club Kino
Na konci května se uskuteční slavnostní prezentace projektu Příběhy našich sousedů, ve kterém se děti ze základních škol seznámily s životními příběhy devíti pamětníků z Černošic a okolí
a zpřístupnily je také široké veřejnosti.
Do projektu Příběhy našich sousedů, který
se v Černošicích a okolí konal letos poprvé, se
v rámci projektu MAP II. pro vzdělávání na území
ORP Černošice zapojilo celkem devět žákovských týmů z pěti základních škol. Pod vedením
svých učitelů zaznamenali pamětnická vyprávění
žáci ze ZŠ Černošice, ZŠ Řevnice, ZŠ Dobřichovice, ZŠ Davle a ZŠ Mníšek pod Brdy. V průběhu šesti měsíců žáci nejprve natáčeli vyprávění
místních pamětníků a dohledávali dokumentární
materiály k jejich příběhům. Ze shromážděných
podkladů pak vytvořili vlastní dokumentární díla,
která odborné i široké veřejnosti představí právě

na slavnostní prezentaci v posledních květnových dnech.
Mezi pamětníky, jejichž osudy děti zpracovávaly, je například paní Renata Horešovská, dlouholetá učitelka na ZŠ Černošice, jejíž rodina byla
během komunistického režimu perzekuována,
nebo paní Dagmar Renertová, význačná umělkyně a mimo jiné autorka vlajky Řevnic, jejíž rodiče byli za druhé světové války vězněni nacisty.
V rámci slavnostního podvečera odborná
porota posoudí zpracovaná dokumentární díla
žáků i jejich prezentace před publikem a nakonec z nich vybere tři vítězné projekty. Prezentaci
bude moderovat Anna Konigsmarková. Vstup je
volný.
Projekt Příběhy našich sousedů vznikl pod
taktovkou Post Bellum a v regionu Dolní Berounka a Mníšecko běží za podpory a ve spolupráci
s MAP II. pro vzdělávání na území ORP Černošice. Od roku 2012 do ledna 2019 se do projektu

Příběhy našich sousedů v celé České republice
zapojilo už 661 českých škol s 4 234 žáky a studenty, kteří zdokumentovali na tisícovku pamětnických příběhů. Cílem nebylo zapojit jen elitní
školy a nejnadanější žáky, ale zpřístupnit touto
formou moderní dějiny co nejširšímu okruhu čtrnáctiletých a patnáctiletých žáků a studentů. Výsledné dokumenty je možné zhlédnout na webu
www.pribehynasichsousedu.cz.
Eva Smolíková,
Post Bellum

Běžíme proti demenci také v Černošicích
Kdy: středa 15. května v 17.45
Kde: roh ul. Majakovského a Tyršova
Charitativní Běh proti demenci míří letos poprvé
nejen do Berouna, ale také do dalších 11 měst
Středočeského kraje. Černošice zažijí tuto sportovně-charitativní událost, která je vyvrcholením
celodenní akce s názvem Den bez paměti, ve
středu 15. 5. 2019. Právě v Černošicích odstartuje celý letošní seriál Běhů proti demenci.
Pokud si chcete spolu s námi užít sportovní
události určené pro každého - ostřílené borce,
občasné běžce i naprosté nesportovce, nebo
máte chuť podpořit charitativní akci, přijďte za
námi patnáctého května na roh Majakovského
a Tyršovy ulice. Začínáme v 17.45 rozcvičkou
pod vedením trenéra a zakladatele projektu Rozběháme Česko a od 18 hodin běžíme/jdeme
krásnou trasou v přilehlém lese. Výtěžkem akce
podpoříme rodiny pečující o blízkého s Alzheimerovou nemocí. Překonáme společně Beroun,
kde se v loňském roce proti demenci rozběhlo
250 nadšených účastníků?
Kromě podvečerního běhu, který je zakončením celého DNE BEZ PAMĚTI pořádaného
organizací Dementia i.O.V., z.ú., se můžeme
potkat od 13 do 17 hodin na vrážském náměstí,
kde budeme testovat paměť a poskytovat poradenství. Demence je nevyléčitelné onemocnění,
při kterém dochází k úbytku kognitivních schopností, až k úplné ztrátě soběstačnosti. Mezi její
typické projevy patří problémy s pamětí, myšlením a plánováním, dále potíže s vyjadřováním,
neschopnost rozpoznávat lidi i věci a také změna
osobnosti. V průběhu Dne bez paměti se dozvíte, co dělat, když někdo z blízkých trpí demencí,
kde vyhledat odbornou pomoc a co například
nepodcenit v první fázi Alzheimerovy nemoci,
která je nejčastější příčinou demence.
Bližší informace na www.charitativnibeh.cz
a www.dementia.cz.
Veronika Maslová
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Výlety s černošickým Červeným křížem
Motto: A už je tu zas našich
toulek čas.
První letošní výlet Červeného kříže se velmi vydařil. Cílem cesty za krásného počasí byly Františkovy lázně a Soos. V přírodní rezervaci Soos
jsme viděli následky ubývání vody v krajině. Při
komentované prohlídce Františkových lázní jsme
se od příjemného průvodce dozvěděli spoustu
zajímavostí z jejich historie i současnosti.
V rámci druhého výletu jsme ve středu 1. května zamířili do Hartmanic (horská synagoga), do
Hartmanic-Dobré Vody (kostel s unikátním skleněným vybavením) a do Sušice.
Třetí výlet se bude konat ve středu 5. června, pojedeme na tajemný raně gotický hrad

-- stezka po rozsáhlém rašeliništi --

opředený mýty. Hrad Houska je údajně bránou
do pekel. Pokračovat budeme do Doks, kde
je muzeum K. H. Máchy a muzeum Čtyřlístku.
Cena 350 Kč.
Následující výlety jsou:
• 3. 7. Vimperk, Chalupská slať
• 7. 8. Železná Ruda
• 4. 9. Rožmitál pod Třemšínem
• 2. 10. Bechyně, Týn n.Vltavou
Na všechny výlety se odjíždí v 7 hodin. Přihlášky na tel. 725 019 091 a 251 643 304 Helena Mouchová
Výbor ČK
Helena Mochouvá a E. Cvrčková

3xFOTO: archiv ČČK Černošice

-- prohlídka přírodní rezervace Soos --

-- čekání na průvodce ve Františkových lázních --

Dobřichovická míle startuje letos u mokropeské kapličky
Kdy: sobota 18. května
Kde: start u mokropeské kapličky
V sobotu 18. května 2019 odstartuje od mokropeské kapličky tradiční „Dobřichovická degustační míle“ letos v rozšířeném programu.
Nově pojmenovaná „Dobřichovická degustační
a duchovní míle“ totiž bude připomínat i některé
stopy historie.
		
MOKROPESKÁ KAPLIČKA
Tato mokropeská dominanta vpravdě nikdy
kapličkou nebyla. Byla postavena před 115 lety
jako hasičská zbrojnice. Stavba vyplnila prostor
-- Mokropeská kaplička bývala původně
hasičskou zbrojnicí. --

FOTO: archiv ČeSpoLet

v centru obce, kde stál železný kříž datovaný
LP 1888 a dřevěná polychromovaná socha sv.
Václava. V roce 1904 byla tato socha včleněna
do čelní stěny stavby, které se začalo říkat „kaplička“. Hasičům sloužila celých 46 let. Pro rozšiřující se potřeby mokropeského hasičského
sboru byla na jiném místě obce vystavěna nová
budova.
Od šedesátých do devadesátých let minulého století využíval původní vyklizenou kapličku
černošický Svaz zahrádkářů k uskladnění a prodeji umělých hnojiv. Po roce 1989 pro žalostný
stav město kapličku opravilo. Při této příležitosti
byl ve věžičce umístěn i nový zvon pořízený z finanční sbírky místních občanů.
Dlouhá léta ho rozezníval při významných událostech a při oznamování odchodu našich obyvatel pan Tomáš Pech. V této tradici pokračují
další generace jeho rodiny. Zvuk zvonu provází
i poslední zastávku každoročního masopustního
průvodu, kdy se vzpomíná na všechny, kteří nás
už opustili.
Historicky cenná socha sv. Václava z 19. století byla během druhé světové války i za totalitního režimu uschována na půdě obětavé mokropeské rodiny. Po vrácení na původní místo
devadesátá léta 20. století již nepřečkala. Byla
odcizena i za kovanou mříží. Novou sochu světce zhotovil místní umělec Jiří Altmann. V říjnu
roku 2006 bylo místo posvěceno a kaplička
otevřena veřejnosti. Město tím získalo vítanou

příležitost k pořádání kulturních akcí a komorních výstav,
zejména místních autorů.
Před kapličkou je umístěn rovněž památník obětem
obou světových válek.
Renata Horešovská,
ČeSpoLet
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Černošická premiéra WWW Neurobeat – NAŽIVO!
Kdy: 4. května
Kde: Club Kino
Květnový díl NAŽIVO! představí smršť textů, rytmů a elektroniky. Vůbec
poprvé se Černošicích představí legendární hudební projekt WWW Neurobeat. Projekt, který vznikl na začátku 90. let, kombinuje industriální elekFOTO: archiv WWW

-- Hudba WWW originálně slučuje postupy hiphopu, industriálu, elektroniky
a volné skladby. --

tronickou hudbou, rap a poezii. WWWéčka patří v současnosti mezi nejsledovanější projekty české klubové scény. V Černošicích představí mimo
jiné své nové album.
Kapela WWW vznikla v Praze na počátku devadesátých let, tedy v období pádu komunistického režimu, a byla jednou z prvních kapel experimentujících s rapem v ČR. V pozdějších letech začala pracovat s živými nástroji
a odklonila se od klasické rapové produkce.
Hudba WWW originálně slučuje postupy hiphopu, industriálu, elektroniky a volné skladby. Texty Lubomíra Typlta a Ondřeje Anděry provokují
posluchače, aby namáhal svou představivost, využívají rytmické možnosti
jazyka v abstraktní rovině a jejich naléhavost umocňuje široká škála básnických a fonetických prostředků.
V Černošicích „WWWéčka“ představí své nové album Neutopíš se dvakrát v téže řece. To bylo přijato s velkým ohlasem. „Produkce WWW na
nové desce nadále patří k tomu nejzajímavějšímu a intelektuálně nejambicióznějšímu, co u nás vzniká,“ píše v jedné z mnoha pozitivních recenzí
server Aktuálně.cz
Celý večer zahájí mladá z části lokální skupina The Breakrolls kombinující elektronické smyčky a zvuk živých nástrojů volně se inspirujíc žánry jako
drum&bass, liquid funk, breakbeat nebo alternativní pop.
Vstupné na koncert činí 150 Kč, do 26 let pak dokonce pouhých
100 Kč. Předprodej vstupenek na GoOut.cz, více informací na facebooku
Na Nohou nebo na www.nanohou.eu
Jan Jelínek

Noc kostelů také v černošické modlitebně
Kdy: 24. května od 17.00
Kde: Modlitebna Církve bratrské na Vráži
Již jedenáctý rok probíhá v České republice
projekt „Noc kostelů“, při kterém se otvírají
brány více než 1500 kostelů a modliteben široké veřejnosti. Za jediný večer je navštíví přes
500 000 lidí. Jedná se o organizačně náročnou
akci, postavenou na velkém počtu dobrovolníků. Nejsme jediná země, kde se tato akce koná,
v České republice jsme se připojili k původní iniciativě Rakouska. Letos se kostely otevírají také
na Slovensku, v Německu či v Estonsku. Není
výjimkou, že mnozí návštěvníci putují velmi daleko, aby navštívili kostel, kde nikdy nebyli. Ale
zároveň není žádným tajemstvím, že mnozí lidé
neznají kostel na území vlastní obce či města,
i když bydlí jen nedaleko.
Cílem akce je nejen zpřístupnění kostela či
modlitebny, ale i seznámení s historií sakrálního prostoru, kulturním významem místa apod.
V některých chrámech se snaží připravit zajímavý koncert či čtení z Bible. Do akce se připojují
prakticky všechny křesťanské církve v ČR. Noci
kostelů dávají záštitu jak kardinál Dominik Duka,
tak předseda Ekumenické rady církví Daniel
Ženatý. Se svými záštitami se běžně připojují
i čelní představitelé politického života jako jsou
předsedové obou komor parlamentu, primátoři
měst, atd.
Samotný program v modlitebně Církve bratrské (na Vráži) je letos zacílen zejména na rodiny s dětmi (24. května od 17 hodin), na své si
přijdou i zájemci o moderní architekturu. Další
podrobnosti o programu lze najít na webové adrese www.modlitebna.info. Všichni jsou srdečně
zváni.
Těšíme se na Vás :-)
Petr Grulich,
kazatel Církve bratrské v Černošicích
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Noc kostelů v kostele
Nanebevzetí Panny Marie
Kdy: 24. května
18:00–18:05
vyzvánění zvonů, otevření kostela
19:30–20:30	vystoupení houslistek Zuzany Kožinové a Anny Poulové
zaznějí skladby J.S. Bacha, A. Vivaldiho, J. Masseneta a Ch. Dancla
22:20–22:30
zakončení Noci kostelů
Kromě vystoupení bude po celý večer (kromě doby koncertu) možná prohlídka kostela.
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Dětský den / Jarmark / Královský průvod / Vinný košt
pokračování ze str. 1

Zveme tedy všechny spolky, kluby, jednotlivce, kteří mají zájem a chuť se zapojit. Tady jsou
možnosti:
- program na pódiu (hudební a taneční spolky,
divadlo aj.);
- soutěžní stanoviště v rámci dětského dne

Projekt Vinný košt
Kdy: sobota 1. června
Kde: Sportpark Berounka
Hlavní myšlenkou Vinného koštu je pořádat
vinařské akce, abyste vy, milovníci vína, měli
skvělá vína na dosah! Snahou je nabídnout
vám gastronomii snoubící se s vínem a zanechat ve vás unikátní zážitek. Námi pořádané
vinné košty jsou specifické tím, že nezveme
desítky vinařů, spíše se zaměřujeme na menší
počet s tím, že máte příležitost ochutnat od
každého z nich.

(sportovní spolky, rybáři, hasiči, skauti atd.);
- dílny/workshopy (výtvarné/umělecké spolky);
- jarmark (komukoliv, kdo by chtěl prodávat/prezentovat své výrobky - od medu po náušnice nabízíme zapůjčení stánku);
- v neposlední řadě je možné připojit se k průvodu (nabízíme možnost zajistit půjčení historických kostýmů).

Pro více informací o účasti na pódiu kontaktujte, prosím, Pavla Blaženína (email: pavel.blazenin@mestocernosice.cz, tel. 602 200 817).
Pro více informací o soutěžních stanovištích
kontaktujte, prosím, Barboru Malou (email:
mgr.barboramala@gmail.com).

nevrátíte. Rovněž dbáme na výběr gastronomie,
která je odlehčená a hodící se k vínu. Město
Černošice a společnost Vinný košt vás srdečně zvou 1. června po celý den do Sportparku
Berounka vedle betonárky nejen na ochutnávku
kvalitních vín.

Pojďme vytvořit z vinného koštu v Černošicích
tradici, kdy budete s nadšením očekávat další
ročníky!
Více na www.vinnykost.cz nebo na: www.facebook.com/vinnykost

Pavel Blaženín

Lucie Vrtišová a Pavel Blaženín

FOTO: archiv Vinný košt

Na co se můžete těšit v Černošicích?
Naší volbou jsou menší vinařství, která se vám
budou snažit navodit tu pravou vinařskou atmosféru, kterou můžete zažít zejména na Moravě.
Vybrat si můžete z 10 vinařství, jejichž produkce
vín přináší osobitý charakter do každé láhve vína.
Až ochutnáte, určitě se již k velkým vinařstvím

-- Novinkou v rámci Jarmarku bude ochutnávka vín. --

FOTO: archiv sboru

Pramínek na
Staročeských májích
Srdečně vás zveme na 20. ročník Poberounského folklorního festivalu Staročeské máje, který
v neděli 12. 5. 2019 zavítá jako již tradičně i na
Masopustní náměstí v Mokropsech. V programu nebude samozřejmě chybět ani vystoupení
Folklorního souboru Pramínek při ZUŠ Černošice s muzikou, který si pro letošní rok připravil
opět dvě pásma, a to Písně a tance z Valašska
v provedení menšího Pramínku a velký Pramínek
se představí s programem písní a tanců z Doudlebska. Těšíme se na vás!

-- Jarní koncert Cenerentoly se ponese na vlnách muzikálu – uslyšíte známé české i světové melodie. --

Koncert komorního souboru
CENERENTOLA
Kdy: neděle 26. května v 18.00
Kde: městský sál v Centru Vráž
Komorní soubor Cenerentola vznikl v roce
2000 jako dětský konsort zobcových fléten sdružující děti z Černošic a okolí, které
mají chuť vyzkoušet si muzicírování tak, jak
se v Čechách provozovalo po staletí. Původně měl pět členů, rychle se ale rozrostl o další nástroje (housle, kytary, ukulele,
příčné flétny, loutna, harfa, lyra) a rodiče,
kteří mají zájem trávit čas se svými dětmi
trochu jiným způsobem. V dnešní době má
soubor dvě části – koncertní, která fungu-

Za FS Pramínek
Magdaléna Voldřichová
www.praminekcernosice.cz
www.facebook.com/FSPraminek

je již patnáct let a uvádí náročná flétnová
díla všech dob, a komorní, ve které hrají
děti od 6 do 16 let. Soubor pravidelně vystupuje, má za sebou i několik koncertů
v zahraničí.
Jarní koncert Cenerentoly se ponese
na vlnách muzikálu – uslyšíte známé české
i světové melodie a koncert bude doplněn
promítáním. Město Černošice a Hana Slavická Vás srdečně zvou v neděli 26. května
od 18 hodin do městského sálu v centru
Vráž. Vstupné 100 Kč.
Hana Slavická a Pavel Blaženín

FOTO: Ivan Látal
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Farmářský trh oživí
Jarní bleší trh
Kdy: sobota 18. 5.
Kde: prostranství u nádraží Mokropsy
Milí příznivci trhu, na Vaše přání jsme se
rozhodli jednou měsíčně uspořádat jako
doprovodnou akci k farmářskému trhu trh
bleší.
Prodávat může kdokoliv, komu už bylo
16 let nebo má s sebou zodpovědnou osobu starší 16 let.
Přihlášky na bleší trh a veškeré další
informace získáte na alice.fischerova@
seznam.cz
Alice Fischerová

Sousedská
v Komenského ulici
Kdy: neděle 19. května od 15.00
Kde: u komunitního centra MaNa
Ještě jednou srdečně zveme na sousedské setkání v Komenského ulici, a to v neděli 19. května od 15 do 19 hodin před kostelem u komunitního centra MaNa. Sezení i WC zajištěno,
v případě deště či větrného počasí budeme mít
k dispozici krytý stan. Čím se pohostíme, je na
nás, dobrotám se meze nekladou. Prima bude,
když si pěkně popovídáme a užijeme si klidně
a příjemně společné odpoledne.
Sousedé z okolních ulic vítáni.
Těšíme se na setkání.

Humanitární sbírka Diakonie Broumov
Tentokrát v Mokropsech!

Kdy: pátek 31. 5., 15.00–18.00
sobota 1. 6., 9.00–13.00
Kde: Hasičská zbrojnice, Srbská 999,
Černošice-Mokropsy
Již tradičně proběhne v Černošicích humanitární sbírka pro občanské sdružení Diakonie Broumov. Tentokrát ovšem na jiném místě, než jsme
byli doposud zvyklí. Kvůli opravě hlavní silnice
není možné tentokrát sbírku uspořádat v prostorách DPS na Vráži. Vstříc nám ale vyšli hasiči
JSDH Mokropsy a propůjčili nám své prostory.
Sbírka tak na přelomu května a června proběhne v Hasičské zbrojnici v Srbské ulici v Mokropsech (na rohu Masopustního náměstí).
Diakonie Broumov je neziskovou organizací, která poskytuje sociální služby pro občany

z kraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní
příležitost.
Přinést můžete:
Oblečení, lůžkoviny, ručníky, látky, domácí
potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky, přikrývky, obuv, hračky i menší funkční elektrospotřebiče (např. rychlovarná konvice).
Všechny věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se transportem
nepoškodily.
Více informací o Diakonii Broumov najdete na
www.diakoniebroumov.org.
Milena Paříková,
členka Rady města Černošice

BUKIFEST SE ODHALUJE
Milí přátelé, příznivci, fanouškové BUKIFESTu i vy, kteří jste ještě festiválek nenavštívili.
Vězte, že přípravy jsou v plném proudu a my
Vám budeme po troškách odhalovat, co
jsme pro letošní rok připravili.
Takže určitě budeme čekat tiše, zda nám
paní Jitka Vrbová nabídne čajovou růži nebo
nás vezme do Pikovic nebo až na onen
svět. Rovněž se můžete těšit na oblíbeného moderátora Country Rádia, pana Milana
Schmidta, který nás provede celým večerem. Dojde i na písničky na přání?
A také bychom Vám chtěli dát příležitost,
abyste nám napsali na místě vaše tipy na

další ročníky. Proto prosím přemýšlejte, je
dost času, které kapely či interprety byste si
přáli vidět a slyšet.
Další informace opět naleznete v následujících Informačních listech.
Co nevidět se sejdeme v pátek 6. 9. 2019
od 19 hodin v černošickém Club Kině.
Srdečně zveme.
Pavel Blaženín
Michaela Voldřichová
Magdaléna Voldřichová

Rodina Voldřichova a spol.

Světový den včely
Kdy: 24.–26. května
Kde: kulturní sál Centra Vráž
Ano, i včely mají svůj den! Světový den včely se od loňského roku slaví, na podnět slovinských včelařů, dne 25. května. Tedy v období, kdy
u nás včelstva zažívají maximální rozvoj. Oslavy probíhají v různých státech světa.
K oslavám se přidali i černošičtí včelaři. V loňském roce jste nás mohli
vidět na nádvoří Centra Vráž v sobotu 26. května. Kdo přišel, viděl úly
a další včelařské vybavení. Bezesporu nejatraktivnější byl prosklený úl
osazený včelami a ochutnávka našich regionálních medů.
V průběhu akce proběhla popularizační přednáška o chovu včel a široká diskuse o všem, co se včel, jejich chovu a včelích produktů týká.
Akci navštívilo i několik zahraničních zájemců. Ale i na to jsme byli připraveni a jejich otázky jsme k plné spokojenosti zodpověděli.
V letošním roce opět pořádáme podobnou, avšak rozsáhlejší akci.
Oslava Světového dne včely bude spojena s oslavami 105. výročí založení „Spolku včelařů pro Černošice a okolí“, dnes nazývaného Základní
organizace ČSV Černošice. Akce bude probíhat od pátku 24. do soboty 25. května 2019 v kulturním sále Centra Vráž.
Pátek dopoledne je vyhrazen školním a předškolním dětem podle dohody s pedagogy. Odpoledne již bude výstava otevřena pro veřejnost.
V sobotu v 9 hodin bude slavnostní zahájení výstavy včelařského vybavení. Následovat bude příjem medů do soutěže o Černošický med
2019. Med budou průběžně ochutnávat a hodnotit sami návštěvníci
výstavy. Slavnostní vyhlášení vítězů a předávání cen vítězům začne odpoledne v 15 hodin.
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Proběhnou dvě populárně naučné přednášky pro návštěvníky (v 10
a 14 hodin) s volnou diskusí. Návštěvníci uvidí ukázky odlévání figurek
a svíček ze včelího vosku. Po celou dobu bude vystaven prosklený úl
s živými včelami. Celá akce bude ukončena v 17 hodin.
Milí občané Černošic a okolí, příznivci včel, přírody, nebo třeba jen
milovníci včelího medu, srdečně Vás zveme k účasti na Světovém dni
včely 2019.
Ivan Babůrek
-- Prosklený úl nechá návštěvníky nahlédnout do života včel. -FOTO: I. Babůrek
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Zuby nehty aneb women power
Kdy: pátek 17. května ve 20.00
Kde: Club Kino
Do Černošic po čase opět zavítá první dámská
bigbeatová kapela v Československu. Skupina
existuje pod názvem Zuby nehty od roku 1987.
Její historie začíná v roce 1980, kdy Pavla Slabá (bass, vocal), Hana Řepová (drums, vocal)
a Marka Míková (piano, vocal) založily Plyn,
který v roce 1983 změnil své jméno na Dybbuk. V této době se ke skupině připojily dvě
další ženy - Kateřina Jirčíková (flute, sax, vocal)
a Eva Trnková (guitar). Všechny členky jsou autorkami písní.
Skupina se v tomto složení účastnila stovek
koncertů a mnohých festivalů. V jejích počátcích byla jejich hudba popisována kritiky jako
punk nebo nová vlna a později jako hard core
nebo něco jako women power. Muzikantky
samy se cítily mimo tyto kategorie a označují

FOTO: archiv skupiny

-- Dlouhodobě působící skupina tvůrčích žen byla a je unikátem. --

svou hudbu jako vážnou. Dlouhodobě působící
skupina tvůrčích žen byla a je unikátem v České republice. Všechny na základě přátelství,
muzikantské příbuznosti a svých demokratických názorů přispěly do mozaiky pěti dosud
vydaných alb.

Vstupenky na koncert obdržíte za 150 Kč
v předprodeji v Club Kinu nebo za 180 Kč na
místě před koncertem. Více informací najdete
na http://www.noise.cz/zubynehty/default.
htm.
Pavel Blaženín

Letní kino na
mokropeské pláži
již počtvrté
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MICHAEL
PÁNEK

Další mokropeská plážová sezóna pomalu začíná a s ní přichází i oblíbené letní kino. Začneme
25. května trhákem Tři billboardy kousek za Ebbingem, tedy dramatem s prvky černé komedie.
Mildred Haynesové zavraždili dceru. A protože
se vyšetřování už několik měsíců bezvýsledně
vleče, rozhodne se jednat. U vjezdu do města
vylepí na tři billboardy velmi kontroverzní vzkazy
adresované váženému šéfovi místní policie.
Pokračovat budeme 8. června výborným italským filmem Naprostí cizinci. Skupina letitých
přátel se sejde na večeři. Vše by probíhalo jako
obvykle...kdyby se nezrodil zdánlivě nevinný nápad: dát mobilní telefony na stůl a sdílet každou
SMS i každý příchozí hovor. Kolik toho o sobě
nesmíme vědět, abychom mohli zůstat přáteli,
milenci?
Červen v kině zakončíme 22. června skvělým filmem Východní přísliby. Tentokrát půjde
o kriminální drama, které nás zavede do prostředí ruských zločineckých klanů v Londýně.
Hlavním hrdinou je chladnokrevný Rus jménem
Nikolaj Lužin, který pracuje pro jednu velmi „významnou“ mafiánskou rodinu. Neváhá porušit
zákon, použít násilí nebo dokonce zabít. Situace
se změní ve chvíli, kdy porodní asistentka Anna
objeví deník ruské dívky, která zemřela při porodu a Anna se rozhodne pátrat v její minulosti.
Promítat se bude i v červenci (6. 7. Dokonalý trik; 20. 7. Ztratili jsme Stalina), srpnu
(3. 8. BlacKkKlansman, 17. 8. Wind River,
31. 8. La La Land) a září (14. 9. Leon,
28. 9. Zrodila se hvězda).
Vstup do kina je zdarma! Bar je během promítání otevřen, ovšem místa k sezení jsou omezená, takže cokoli si donesete na sezení, bude
vaší velkou výhodou.
Jana Skořepová,
Pláž Mokropsy
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do Club Kina, zatím ještě dovnitř, na míchané nápoje, alko i nealko, bude-li počasí, tak
i speciality na grilu a venkovní bar, akční drinky
s akční obsluhou a výbornou muzikou. Je tu
jaro, zima je již za námi, ale prázdniny ještě
daleko.
vstup zdarma

Program květen 2018
► 2. 5. v 17.00 a 18.30
Hokr Show
Hudební škola Pavel Hokr a Středisko volného
času Všenory - koncerty dětí. Populární písničky, lidovky i rockové skladby uslyšíte v podání
mladých klavíristů, kytaristů a flétnistů.
vstup 150 Kč
► 3. 5. v 19.30
Až naprší a uschne. Daily Coffee,
SPS - koncert
Chceme vás pozvat na velkou punkovou akci za
účasti legendární punkové kapely SPS, která
minulý rok oslavila 30 let své existence na české scéně. A pozor v Černošickém Club Kinu
bude mít svou premiéru! Dále pražská sebranka Daily Coffee, která zde oslaví 7 let své existence! A poslední kapela Až naprší a uschne,
která se prezentuje svým rychlým punk‘n‘rollem! Budeme se na vás těšit!
vstup 150 Kč
► 10. 5. v 19.00
Friday Cocktail Night - Tropical bar Open
Novinka – pravidelné míchané pátky. Přijďte

11. 5. v 14.00, koncert
19.00

►

Kola a motory - sraz
Po kratší odmlce opět jarní sraz všeho co má
kola a motor. Sraz ve 14 hod., registrace, občerstvení na zahrádce, vyjížďka po okolním
světě, návrat na základnu, vyhlášení nejlepšího
stroje a hodnotná odměna jeho majiteli, grilování, hodování a živá muzika.
Live Music - All By Myself - Petr Váňa Junior od 19 hodin. Akustický koncert kapely All By
Myself, hrající převzaté písně interpretů jako:
The Killers, Green Day, U2, Tom Petty, Glen
Hansard, MUSE, Snow Patrol, Rolling Stones
a mnoho dalších.
► 18. 5. v 13.00
Fan Club Václava Neckáře
Setkání příznivců Václava Neckáře a kapely
Bacily.
► 18. 5. v 18.00
Hudební sobota na grilu - Long Silence
Keep on rockin‘in the free world
Bigbeat jak má být – tak by se dala popsat
hudba seskupení Long Silence, které zahraje

nejznámější, ale i ty méně známé pecky z bigbeatové historie.
Kateřina „Long“ Dlouhá - zpěv, akustická kytara; Míla „Prase“ Panocha – bicí; Michal Maričák – baskytara; Cyril Křeček - sólová kytara.
Vše se odehrává na zahrádce Club Kina – nebude-li přát počasí, jdeme dovnitř.
vstup zdarma
► 24. 5. v 19.00
Friday Cocktail Night - Tropical bar Open
Pravidelné míchané pátky pokračují.
vstup zdarma
► 25. 5. v 9.00
Mifun - Workshop
► 30. 5.
Příběhy našich sousedů
► 31. 5. v 19.00
Narozeniny a jiné vylomeniny
Oslava narozenin všech, kteří se narodili v květnu – kdo má v květnu narozeniny, dorazte do
Clubu - DRINK Bacardi + cola a malá pochutina pro vás zdarma. Music, movies, musical
show and dancing – nebude chybět – myslíme
na Vás.
vstup zdarma
Lucie Barchánková
Zpracováno z podkladů od interpetů.
Pozn.: Informace k akcím, které pořádá v Club
Kině město Černošice, najdete v samostatných
textech.

FILHARMONIE SE VRACÍ DO LESA
Kdy: sobota 25. května v 19.00
Kde: Lesní divadlo Řevnice
Po úspěšné loňské premiéře, které přihlížely
zaplněné ochozy, zavítá poslední květnovou
sobotu do řevnického Lesního divadla opět
Pardubická komorní filharmonie. Pod dirigentskou taktovkou Debashishe Chaudhuriho se
můžete těšit na výběr árií od Mozarta, Verdiho
či Offenbacha. O jejich interpretaci se postarají
hned dvě sólistky, které zazpívají i několik duetů, nevidomá sopranistka Eva Blažková a řevnická mezzosopranistka Ester Pavlů.
Úvod bude patřit předehře k opeře Lazebník sevillský, závěr obstará Italská symfonie od
Mendelssohna. Dojde i na jedno hudební překvapení k 30letému výročí Sametové revoluce,
kterému je celý koncert věnován.
„Mám obrovskou radost, že se nám podařilo
založit tradici velkého filharmonického koncertu pod širým nebem v Poberouní,“ říká dirigent
a hlavní tvůrce programu Debashih Chaudhuri a dodává: „Loňský premiérový koncert byl
úžasný. Pardubičtí filharmonici byli nadšení
z úžasného přírodního prostředí Lesního divadla. Je pro ně ctí zde vystupovat a už se těší na
letošní repertoár. “
Vstupenky do Lesního divadla na sobotu
25. května od 19.00 hod, v ceně 270 Kč (zlev-

34

něná pro seniory a děti do 15 let za 170 Kč
a rodinná 2+2 za 550 Kč) můžete snadno
zakoupit online na webových stránkách GoOut.cz. Klasické tištěné lístky nabízí knihku-

FOTO: archiv pořadatele

pectví LeAmos na náměstí v Řevnicích nebo
dobřichovické informační středisko v ulici
5. května.
Jan Schlindenbuch

z města a okolí

Májové slavnosti v Letech
Kdy: 25. května od 12.00
Kde: náves v Letech u Dobřichovic
Na letovské návsi proběhne již 20. ročník Středočeských májí. Těšit se můžeme na tradiční
lidovou muziku v podání dechovky Netolička
a dětského souboru Jarošáček. Svými vystoupeními je skvěle doplní místní soubory lidových
tanců: Notičky, Klíček a Proměny. Celodenní
program oživí svými kouzly, žonglérskou dílnou
a obřími bublinami kejklíř PET. V krátkém, zato
vtipném divadle se dozvíme „Pravdu o Popelce“
a překvapí nás vystoupení našich nejmenších
dětí z MŠ Lety a školinka NONA!
Hlavní večerní program zahájí staropražská
kapela Třehusk, jejíž tóny budou znít i během
kácení májky. Pak už bude na pořadu dne muzika „ostřejší“. Účast přislíbily LETY MIMO a na
závěr celého dne HARRY BAND! Novinkou je

druhé pódium, kde přestávky mezi kapelami
oživí svými vystoupeními: Aerobik team Všenory a Mořinka, chlapci z Fantasy dance Radotín
a také tanec Pohni s Lety.
V rámci tradičního jarmarku se dospělí kvalitně občerství a děti si užijí nejen skákací hrad,
dřevěný kolotoč, dřevěnou střelnici a střelbu
z kuše, ale také řadu tvůrčích dílen – od profesionálních výtvarných, včetně novinky malování
sprejem, přes korálkování, výrobu květinových
věnečků, soviček, až po zdobení perníčků a malování na obličej.
Přijeďte a užijte si příjemnou atmosféru, která
se kolem letovské kapličky každý rok v tuto dobu
vykouzlí.

FOTO: archiv OÚ Lety

Markéta Huplíková,
místostarostka, Lety

Nové knihy v městské knihovně v Černošicích
Beletrie :
ASIMOV, Isaac: Ani sami bohové – sci-fi
román se odehrává v budoucnosti, kdy lidstvo
díky vynálezu pozitronové pumpy čerpá energii
téměř zadarmo z paralelního vesmíru;
BJORK, Samuel: Clona – norský detektivní
román;
BOLTON, Sharon J.: Malé temné lži – anglický detektivní román;
GREENFIELD, Martin: Krejčí z Osvětimi –
osudy muže, který se narodil v Československu, přežil Osvětim a stal se krejčím amerických
prezidentů;
GUNDAR-GOSHEN, Ayelet: Probudit lvy –
psychologický román zasazený do reality současného Izraele, se snaží zachytit vnitřní stav
člověka, který má výčitky svědomí a je přinucen
platit za svůj čin;
JACKSON, David: Ani muk – psychologický
thriller;
JAKOUBKOVÁ, Alena: Manžel do domu…hůl
do ruky – román pro ženy;
KÖRNEROVÁ, Hana: Hlas kukačky – silný,
strhující příběh podle skutečných událostí;
KUTSCHER, Volker: Mokrá ryba – detektivní
román z Berlína 20. let minulého století;
OLSSON, Linda: Dobro v tobě – komorní
příběh o vztazích mezi rodiči a dětmi, přátelství
a lásce;
PALÁN, Aleš: Miss exitus – román zavádí
čtenáře do prostředí domácího hospice. Autor
citlivě zachycuje situaci kolem odchodu nevyléčitelně nemocného člověka;

PETŘÍKOVÁ, Renáta: Druhá šance – tragikomický příběh o lásce, pocitech viny a odpuštění;
POLÁCH, Antonín: Mefistův rukopis – historický román zasazený do rudolfínské Prahy,
vypráví o pátrání po tajemném a mocném rukopisu;
SCHEUNEMANN, Franke: Jezevčík jako
svědek – humoristický román;
SCHLINK, Bernhard: Předčítač – román
se na pozadí osudové lásky mladého chlapce
a mnohem starší ženy zabývá otázkou německé
viny za zločiny 2. světové války;
STANČÍK, Petr: Nulorožec – detektivní příběh
o pátrání inspektora Kanava, který se snaží rozluštit případ upálených nosorožců;
TALLENT, Gabriel: Absolutní miláček – psychologický román;
TAYLOR, Patrick: Doktore, hlavu vzhůru! –
humoristický román;
VONDRUŠKA, Vlastimil: Duch znojemských
katakomb – historická detektivka.
Naučná literatura:
COTTERELL, Maurice: Keltské kroniky: skutečný příběh Svatého Grálu – Maurice Cotterell při stopování a sledování Keltů, od jejich
prvního objevení v čínské poušti Taklamakan
přes Evropu do Irska, luští jejich šifry a odhrnuje
závoj tajemství;
KUČERA, Jan: Tajné deníky ruského legionáře – převyprávění autentických vzpomínek
autorova otce, v nichž hraje nejvýraznější úlohu

Hledáme kolegu / kolegyni DO KNIHOVNY na brigádu
• Chtěli byste si zkusit práci v naší knihovně?
• Máte volno 18.–22. 6., 23. 7.–6. 8. a 17.–21. 9. (nebo aspoň někdy v těchto termínech)?
• Je pro vás přijatelné pracovat v pondělí od 9 do 18, ve středu od
9 do 19, ve čtvrtek od 12:30 do 16 a v pátek od 9 do 11:30 hodin
(nebo tak nějak;-))?
Pokud ano, ozvěte se buď emailem na irena.silhankova@mestocernosice.cz, nebo telefonicky na č. 221 982 562.

etapa 1. světové války, kterou prožil jako příslušník čs. legií v Rusku;
MOTL, Stanislav: Válka před válkou – dramatické události roku 1938 v českých zemích;
WALKER, Matthew: Proč spíme – kniha předního světového neurovědce Matthewa Walkera
odkrývá nejnovější poznatky z výzkumu spánku;
ZIKMUND, Miroslav: Sloni žijí do sta let
– cestopis prostorem i časem, příběh o náhodách, zrání a stárnutí. Je to kniha o životních
návratech.
Knihy pro děti a mládež:
Šmoulové – komiks;
DAHL, Roald: Velikananánský krokodýl –
anglický příběh o zvířátkách, pro děti od 5 let;
DAVIS, Jim: Garfield v nadživotní velikosti –
komiks;
PILÁTOVÁ, Markéta: Velký úklid – knížka
o nepořádku, který má nejen malá Maruška ve
svých věcech, ale jež může být i příčinou konfliktů mezi lidmi, pro mladší děti;
SANTIAGO, Roberto: Fotbaláci. Záhada usínajících rozhodčích – detektivní příběh pro
čtenáře od 9 let.
V knihovně můžete nahlédnout do pamětních knih obce a kronik města Černošice
od roku 1933 do roku 1983.

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

12.30–18.00
13.00–19.00
12.30–16.00

inzerce

TAXI BISKUP
OBJEDNÁVKY PŘEDEM
602 207 476
Letiště: 580 Kč
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tel.: 251 641 208, mobil: 736 710 244, info@zlatnict

Baby Club OTTOMÁNEK s.r.o.
Tel.: 603 495 368, 603 745 576
E-mail : info@ottomanek.cz

www.ottomanek.cz:
Přijímáme přihlášky:

►do

MŠ OTTOMÁNEK
… školka s angličtinou a plaváním

►na

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
… pro děti od 7 do 12 let

……………………………………………………………………

Srdečně zveme děti od 7 do 12 let na:

►Víkend pro bystré hlavičky
v Dolní Suché 24.5. – 26.5.

ŽALUZIE, ROLETY, MARKÝZY,
SÍTĚ PROTI HMYZU,
ROLOVACÍ GARÁŽOVÁ VRATA,
GARNYŽE, ZÁCLONOVÉ KOLEJNICE
A TYČE NA MÍRU

Stanislav Bendík

mobil: 602 294 754
www.zaluzie–bendik.cz

Pro Váš interier
Horizontální žaluzie všech typů
Vertikální žaluzie (šíkmé, oblouky)
u Dřevěné vertikální i horizontální žaluzie
u Látkové žaluzie – plisse (různé atypické tvary)
u Látkové rolety
u Originální zastiňovací doplňky
u Baldachýny – velkoplošné zastínení
u Garnyže a záclonové tyče na míru
u Ozdobné doplňky oken
u
u

Pro Váš exterier
Markýzy
Sítě proti hmyzu
u Venkovní žaluzie
u Venkovní rolety
u Rolovací garážová vrata
u

… více na

www.ottomanek.cz

u

Zaměření – montáž – záruční a pozáruční servis

Doprava v okolí 10 km od Černošic zdarma
!! ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU NA SKLÁDKU !!
Vyklízení sklepů, bytů, pozůstalostí atd.
Stěhování a doprava.
Tel.:773 484 056

TAXI

B+B

TAXI

Octávia combi

Km 19,90 Kč centrum 420,– letiště 580,–
Předobjednávky tel. 603 414 823
B.Bazika Ukrajinská 1480, Černošice

Kominictví a kamnářství
K&K SVOBODA Černošice
Čištění komínů
Zpráva o provedení kontroly na místě
Čištění plynových kotlů, kamen a krbů
Vložkování komínů
Výstavba a rekonstrukce kamen a krbů
 Opravy komínů, kamen a krbů







Michal Svoboda, tel: 604 232 751
email:michalfreedom@seznam.cz
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Hledám paní/slečnu na úklid v menším domě
v Mokropeské, ideálně v periodě jeden týden cca 2,5 h
a druhý týden cca 5 h. Lze se dohodnout i na úklidu 1x za
14dní na cca 4- 5 h, nebo je možno se dohodnout eventuelně i jinak dle Vašich možností. V domě nejsou žádná
zvířata a ani děti. Cenu respektuji. Tel : 739 453 440

Kateřina Kuťáková

Kadeřnictví

dámské
pánské
dětské

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

Tel. 730 899 322

Hledáme mechanika/údržbáře!
Do naší černošické
Nemlékárny hledáme někoho, kdo
34 |
se nám bude starat o stroje. Potřebujeme mechanika/
údržbáře, který by uměl seřídit linku, sestavit plničku,
objednat externí dodavatele, sem tam utáhnout nějaký
ten šroubek nebo vyměnit žárovku. Na oplátku nabízíme práci poloviční úvazek, férové finanční ohodnocení,
stravování, práci se skvělou partou lidí a spoustu Nemléka.
Pokud vás pozice zaujala a chcete se přidat do naší
party, pište na e-mail marek@nemleko.cz nebo volejte na telefonní číslo 737 188 630.

mobil:
www.z

inzerce

MUDr. Šárka Bílková
Černošice, Měsíční 1943
Objednání na tel. 603 142 199

Komplexní vyšetření v oboru INTERNÍHO LÉKAŘSTVÍ:
léčba krevního tlaku, srdce, cév, žil, zažívacího traktu, plic
a dýchacích cest, ledvin a močových cest, metabolické poruchy
krevních tuků, onemocnění cukrovkou, štítné žlázy, osteoporózy,
poradna pro obezitu.

ULTRAZVUKOVÁ DIAGNOSTIKA
Předoperační vyšetření, vyšetření těhotných,
vyšetření na zdravotní průkaz, řidičský průkaz apod.
Smlouvy se zdravotními pojišťovnami
Není požadováno doporučení k vyšetření

Klub Beránek Černošice Vás zve na

Den otevřených dveří pro školní rok 2019/2020
a to 15. 5. 2019
v 16:30-17:30

Máme posledních pár volných míst.
Těšíme se na viděnou
Podívejte se na naše atraktivní prázdninové příměstské tábory:

www.kackaberanova.cz
adresa: Riegrova 1062, Černošice

Veškeré

kadeřnické služby
až do domu
po telefonické domluvě
Ivana Švédová
603 52 88 83

Nabízím přivýdělek při
doprovodu dcery na vlak.
• Po 7.39 h Černošice-Smích.nádr.
• Pá 14.56 h Smích.nádr.-Černošice

tel. 602 388 502
Vedení účetnictví
Daňové poradenství
Daňová evidence - Mzdy
Nejste spokojení se svou účetní či účetní firmou?
Chcete snížit - optimalizovat náklady?
Potřebujete poradit s daněmi?
Tak se obraťte právě na nás:
Dodáte pouze doklady a pak už se o nic nestaráte.
O vše se profesionálně a za velmi dobré ceny postaráme my.
Vedení podvoj. účetnictví, daňové evidence n Daňové a mzdové poradenství n Mzdy n Optimalizace nákladů – vždy najdeme řešení, jak legálně
ušetřit Vaše peníze n Uzávěrky, daňová přiznání, výkaznictví n Dobré ceny
n Účetnictví buď u nás nebo dle přání u Vás ve firmě
Tel: 739 453 440, finance@xenievesela.cz, Xenie Veselá, Bc.
Mokropeská 1877, 252 28 Černošice
www.enis-ucetnictvi.cz

Pavel Hokr – hudební škola; Středisko volného času Všenory

 ZŠ MOKROPSY, ZŠ KOMENSKÉHO
klavír, kytara (elektrická i akustická), flétna, populární zpěv,
rychlokurz klavíru pro dospělé
 učíme se hrát pro vlastní potěšení
 písničky si sami vybíráte

 žádné stupnice, žádné etudy
 první 2 hodiny výuky nezávazné

HRAJEME NAPŘ.: KOČKA LEZE DÍROU, MACH A ŠEBESTOVÁ, TŘI ČUNÍCI,
DĚLÁNÍ, STATISTIKA, NAJEDNOU, SOFIA, CESTA, HONKY TONKY BLUES,
TANČIT, ZA 100 LET, PIRÁTI Z KARIBIKU, HALLELUJAH.
PŘIHLAŠOVÁNÍ: DOPORUČUJEME V KVĚTNU
e-mail:
info@pavelhokr.cz
tel.:
608 745 262

www.pavelhokr.cz

MÁTE STAROSTI?
JE TOHO NA VÁS MOC?
PSYCHOTERAPEUTICKÁ
POMOC
DOSTUPNÉ CENY I LOKALITA
OBJEDNEJTE SE:

733 782 256
Jana Nováčková
www.kouc-pro-zivot.cz
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AUTO
PNEU

SERVIS V ČERNOŠICÍCH

KVALITNÍ NÁHRADNÍ DÍLY A DOBŘE ODVEDENÁ PRÁCE JE U NÁS SAMOZŘEJMOST.

www.zjservis.cz
tel.: 604 519 111
DOBŘICHOVICKÁ 1014 - VEDLE ESO MARKETU
ČERNOŠICE, 252 28 · SERVIS@zjservis.cz
PO-PÁ 7 -17, SO 8 -12 NEBO PO TEL. DOHODĚ

Truhlářství Hložek
zakázková výroba
kuchyně
schodiště
dveře
podlahy
vestavěné skříně
zahradní program

Hořejší 89, Kosoř
Tel. 607 616 886
e-mail: truhlarstvi-hlozek@seznam.cz
www.truhlarstvi-hlozek.cz

Instalatérství Nikolský
veškeré instalatérské práce:
4 rekonstrukce koupelen, staré vodoinstalace,
kanalizace – odpadů
4 nové instalace dle projektu
4 výměny boilerů včetně dodání domácích
vodáren, sacích košů, připojení praček,
myček
mobil: 603 444 823
inzerce

PROVÁDÍ:
Rekonstrukce koupelen a soc. zařízení na klíč
Opravy, rekonstrukce a montáž nových zařízení
včetně dodávky materiálu
Drobné zámečnické práce
e-mail: KPiksa@seznam.cz
tel.: 251 642 103 po 18. hodinČ

27(9ġ(12'(11Ď±
VUiåVNi3UDKD±5DGRWtQ

Objednávky 
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www.lunaexpres.cz

tel.: 251 643 266

inzerce
Prodejna české lidové výroby
Nabízíme zboží výhradně Českých výrobců

Opravy chladniček, mrazniček
a průmyslového chlazení

keramika l košíkařina l dřevěné hračky l ubrusy

Aleš Rozenský, Praha 5 - Radotín

Po-Pá: 9-12, 13-17
So: zavřeno
tel.: 603 44 99 40, www.hanarozenska.tk

mobil: 606 83 44 85

Hana Rozenská – Radotín, Vrážská 1531 (vedle nádraží)

39

inzerce
wyvklqêwvltr|ê|ylu ovêrlêz{h}i ê
Oê¡£¥¥¢ê
wêB:>ê Bêê¡£¥¥ê¢êOê
¾êW>êêOBêêê Bêêêwê
êêÂ¢ª¡§Ãêê¢êOBêBêê Bêêyê¾êê¾
Uê Uê ê wê ê i>ê ê rBê
B?êÂê¢¢ª½£¨ª±ê±ê±ê±êj{}½Ã±êêê¾
:Bê }O5ê  :5ê  ê ê ?OBê ±ê
Oê ¢ê ±ê ¤ê O±ê tok½wpkê ê ê wê ¢ªê ±ê ¢ê
5Bê±êêB±ê>dêB±ê±ê¾
dB±ê5B±ê±ê±ê±ê dB±êêwê
B?êêê>ê±ê>êBêê±êBê
Bê 5 ±ê Bê ?Bê r55±ê 5±ê WBê
±êêBêê5UêSêê êw¾
ê ê?Uê d±ê:êUêBê¾êêêd¾
êtWêW?ê?êyk½ UêS±êê
£ªÜê zê ê ykê ê ±ê U ê ê B:ê ê ¡¢ê
?êk:êB

Novak Maso-Uzeniny -

tpshuêilrhê
 ®êÐ¤¢ªê§¢¥ê¢©£ê¡¥¤
 Í¢¡ê
¢¡
Naborova inzerce CERNOSICE - 89x127mm

%#
  

 



   

=>2'8:(7> :;>2'96>);(;9;>06>03#>2'96>5=,37(;9>:>4=24=5=3:9
);(;9;>06>:!->(;>9=>!:368=>:><'1=>(6+>9=>4)6<;08=
8;2.9;>45=><'>0+-08*48<=*>3,2'8.3:17><.48 

ÁȸƏƳǣƮȇǥ ƮƺɀǸƻ ȺƺɿȇǣƬɎɮǥ
NoɮƐǸ ȅƏɀȒ - uɿƺȇǣȇɵ ȵȺǣǴȅƺ
do ȵȸȒƳƺǴȇɵ ɮ #ƺȸȇȒɄǣƬǥƬǝ:
• ¨« (à#0ٜٳKY

  !! 

  
;8=5= <7> > =24=8;2<7> 45=$5:+> :-> 69> 6<> <$860%> =5+=*>
:<$861/#> 25*"6<-> 45=> "./-> &> :"> &> 9)62-&> <6/.9<7> /=<1;49>
=9;375.<7>2'90/#%=>4=9;<16.8*>5=,3=(>2=3;2<=097>4)65=,;<=*>
:> ,.!:3<=*> =5+=*> 3> :<$861/#+> (:,-1;> ,:> 4)79=+<=096>
:<$861/->:> ;0/->+8*37171%>8;/9=5&>

!  !!  
)745:3:>(;>,:+');<:><:>3;1%<->0+'5->4=9);!<#>/>,70/.<7>
:>45=136 ;<7>,<:8=097>4=":2=3:< 1%>45=>,38.2<*97>4)6(7+:171%
9;09><:>>8;9#>$-+<.,6*+&

!  !
;8=5= <7> 2=4=8;2<7> 3,2'8.3.<7> 45=> /=8<7> 5=/>  >
45=>"./->&> >&>9)62-&>

"! #  %" # %%#!# !# %
&$#$&% "$& & #%$&% "$
$%%"! $%!"&&&&,('')+)+++
!$*&",,(  &,* ,
  

40

NABÍZÍME:
• ɿƏǴǥȅƏɮƻˡȇƏȇƮȇǥȒǝȒƳȇȒƬƺȇǥ
• ɀɎȸƏɮƺȇǸɵƏƮɎɮȸɎǼƺɎȇǥɮɶǸȒȇȇȒɀɎȇǥƫȒȇɖɀɵ
• ȒƳȅƽȇɵɿƏȵȸƐƬǣȒɮǥǸƺȇƳƺƬǝƏɀɮƐɎƬǥƬǝ
• ȵȺǥɀȵƽɮƺǸȇƏȵƺȇɿǣǴȇǥȵȒǴǣɄɎƽȇǥ
• ɀǼƺɮȒɮƻȵȒɖǸƐɿǸɵȇƏȒƳƫƽȸɿƫȒʁǥƏƳƏǼɄǥƫƺȇƺˡɎɵ
• ɿƏɄǸȒǼƺȇǥȇƏȵȸȒƳƺǴȇƽ
• ȅȒʁȇȒɀɎȵȸƐƬƺǣȇƏɿǸȸƐƬƺȇɶɗɮƏɿƺǸȇƺƫȒƳȒǝȒƳɖ

³Á}Á0³0#n0zçz·0R ÁèxÈِ
Pro více informací volejte: +420 725 263 697
ZájemƬǣɿƏɄǼƺɎƺʁǣvotopis na e-mail:
prace@novak-mu.cz

CZ PRINT.pd

inzerce
Chystáte se prodat nemovitost?
Chcete ji prodat bez starostí?
Zavolejte mi, rád přijedu za Vámi.
Zahoďte své starosti, nabízím:
�
�
�
�
�
�
�

Profesionální zpracování prezentace
nemovitosti
Zajištění účinné inzerce na největších
realitních serverech
Férové a profesionální jednání
Právní servis přes certifikovanou advokátní
kancelář
Bezpečnou úschovu peněžních prostředků
Předání nemovitosti novému majiteli
Kompletní servis spojený s prodejem nemovitosti

Jaroslav Pýcha
& 722 490 490
Váš certifikovaný realitní makléř
Více o mně na www.jaroslavpycha.cz.
V této lokalitě hledáme:
Rodinný dům
Byt v OV s balkonem
Chatu zděnou i dřevěnou

jaroslav.pycha@re-max.cz

Have
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Anglická
škol�a � škola
v ČERNOŠIC��H

www.klckrystof.cz
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Navštivte nově otevřenou prodejnu
omítek, barev a laků.
Do konce června můžete nakoupit fásádní silikonové
barvy Caparol s 25% slevou.
ThermoSan NQG v programu
Caparol Clean Concept
pro dlouhodobě čisté fasády
se zárukou až 12 let.

BARVY
ADEX

Areál Penny Market
Radotínská 29 • Černošice
Telefon: 774 460 246
cernosice@barvyadex.cz
www.barvyadex.cz

Kupon na 25% slevu
na fasádní silikonové
barvy Caparol
platí do 30. 6. 2019
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TEPELNÁ þERPADLA

6GRNQRTQ8CU

Power
AIRFLOW

www.4u-therm.cz
Tepelná þerpadla

- vzduch/vzduch
- vzduch/voda
- zemČ/voda
- voda/voda
Kompletní instalace otopného systému
optimalizovaného pro provoz s tepelným þerpadlem
- podlahové topení
- klasické velkoplošné radiátory

KLIMATIZACE A CHLAZENÍ

þESKÝ VÝROBEK SE ZÁRUKOU AŽ 5 LET
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4u-therm s.r.o.

gsm: +420 603 411 742
e-mail: info@4u-therm.cz
web: www.4u-therm.cz
Všenory, Praha - západ
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