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-- Koncem května se sokolovna slavnostně otevřela po náročné rekonstrukci. --

Rekonstrukce sokolovny na jedničku
Černošická sokolovna, která v letošním
cvičebním roce prošla zásadní rekonstrukcí, se v sobotu 25. května poprvé
ve své nové podobě představila veřejnosti.
V rámci stavebních prací byla budova z první
republiky zateplena, vybavena novými rozvody
elektřiny, vody, kanalizace a plynu, konečně
vznikly důstojné šatny, sprchy a toalety, po kterých cvičenci už dlouhou dobu volali, a prostor
se našel také pro dvě klubovny a novou tělocvičnu v podkroví. Součástí stavebních úprav bylo
i nové oplocení parkoviště se vstupní bránou.
O rekonstrukci v takovém rozsahu usilovala
jednota řadu let. Teprve v loňském roce se však
podařilo dosáhnout na dotaci ministerstva školství ve výši 10 miliónů korun, která pokryla více
než polovinu celkových nákladů stavby.
Pokračování na str. 2

FOTO: Martina Řehořová

z radnice
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-- Součástí slavnostního otevření byl i kulturní program. -Pokračování ze str. 1

Částkou 4,5 miliónu korun přispělo Sokolu
také město Černošice, zbytek do výše 18 miliónů
financovala jednota z vlastních zdrojů, jež za tímto
účelem deset let shromažďovala, a z úvěru, který
bude ještě přibližně deset let splácet.
Realizovaný projekt rekonstrukce vznikl jako
již několikátý v pořadí. Tento poslední se připravoval zhruba rok, stavba sama pak probíhala od
září 2018 do března letošního roku. Velký dík
si zaslouží zpracovatelé projektu z firmy Starý a Partner pod vedením Pavla Hrdiny, dále
firma B&P Research, která jednotě pomohla
získat dotaci, stavební firma Meganom.cz, jež
práce v neobyčejně krátkém termínu dokázala
realizovat, i výbor jednoty v čele se starostkou
Sokola Danou Pánkovou a hospodářkou Michaelou Dvořákovou, který se k tak náročnému

-- Přítomné přivítala starostka sokola Dana Pánková. --

kroku odhodlal. „Já osobně bych ještě jednou
ráda poděkovala městu, že se tak jednoznačně
postavilo za Sokol. Bez jeho finanční pomoci
bychom nebyli schopni stavbu uskutečnit,“ zdůraznila starostka jednoty Dana Pánková. Ocenila
rovněž všechny sportovce, kteří navzdory ztíženým podmínkám vydrželi cvičit „na stavbě“ a zachovali sokolovně přízeň.
Odměnou za ukázkovou spolupráci všech zúčastněných je moderní zázemí, které nyní černošická sokolovna sportovcům poskytuje, větší
kapacita a nové možnosti využití pro veřejnost
či další spolky. Jednota věří, že se od místních
sponzorů podaří získat ještě prostředky na vybavení a ozvučení nově vzniklé tělocvičny. Už
dnes se těší na nové členy a cvičence, kteří si
díky rozšířeným možnostem najdou do Sokola
cestu.
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-- V původní tělocvičně zůstalo vše při starém. Zázemí má ale nové. --

-- Nový vstup do sokolovny -FOTO: Martina Řehořová

-- Děvčata z gymnastického oddílu ukázala,
co umí. -2

FOTO: Martina Řehořová

FOTO: Petr Kubín

-- V podkroví vznikla nová tělocvična. --

z radnice

Jednou větou...

volnočasového a sportovního areálu pod základní školou (mimo zpevněné cesty pro pěší).

• Rada odeslala připomínky k předložené projektové dokumentaci pro rekonstrukci silnice
II/115 v úseku od železničního přejezdu až
k hranici katastrálního území Radotína.

• Zastupitelstvo schválilo opravu názvů ulic
v souladu s Pravidly českého pravopisu – malá
písmena v názvech ulic budou nahrazena velkými (např. K Lesíku místo K lesíku). Úprava
nevyžaduje výměnu občanských průkazů dotčených obyvatel.

• Na druhém černošickém občanském happeningu v rámci Milionu chvilek pro demokracii
vystoupili bývalý premiér Petr Pithart, diplomat
Petr Kolář, zpěvák Tomáš Klus, režisérka Alice
Nellis  a další. Na závěr zahrála místní kapela
Timudej.
• Bude proveden kamerový průzkum stavu
historických systémů pro odvod dešťových vod
z oblasti Horky, který prověří funkčnost dešťové kanalizace v ulicích V Dubině a V Horce
a pod schodištěm vedoucím z Poštovní ulice
do ulice V Horce.
• Mlatová plocha před sportovní halou se neosvědčila, protože zvyšuje prašnost a dřevěné
palubovce v hale hrozí poškození náhodně
vneseným kamínkem na obuvi. Prostor byl nyní
řadu měsíců používán jako zázemí pro přístavbu školy, ale místo uvedení do původního stavu
rada připravuje změnu na dlažbu podle architektonického návrhu ateliéru Grido.  
• Rada města odsouhlasila realizaci pamětní
desky u vchodu budoucí knihovny Františky
Plamínkové dle návrhu akad. sochařky Jaromíry Němcové.
• Pracoviště Technických služeb v Topolské
ulici v Mokropsech bude nově vybaveno platebním terminálem pro přijímání bankovních
karet.
• Pro DPS Černošice budou pořízeny 2 nové
automobily značky Renault Dacia k zajištění
pečovatelské služby.
• Zastupitelstvo schválilo dotace pro SK Černošice – 100 tisíc Kč na roční provoz a údržbu
zimního stadionu a jednorázově 1 milion Kč na
dostavbu zázemí stadionu, spolufinancované  
dotací z programu MŠMT.
• Byla novelizována vyhláška vymezující veřejná prostranství s úplným zákazem vstupu psů
a jiných zvířat. Nově se zakazuje vstup se psy
na pozemky města za prodejnou Albert a do

Vítání občánků

• Začala poslední etapa rekonstrukce krajské
silnice, a to od křižovatky s ulicí Havlíčkovou
(včetně ní) ke křižovatce s ulicí Jitřní. Uzavírka
má trvat do konce srpna.
„Jedním číslem – z městského úřadu“

2,8 tuny značek

Za poslední dva roky náš správní odbor odevzdal Ministerstvu dopravy 9 964 párů vyřazených registračních značek vozidel o celkové hmotnosti 2 847 kg. Každá musela být
řádně znehodnocena dvojím přestřižením.
Vyřazují se např. při likvidaci vozidel, vývozu
do zahraničí, při odevzdání jedné kvůli ztrátě
druhé, při výměně za značky na přání nebo
za značky na elektromobily.
• Dotační orgán CRR nám vytkl mj., že podmínka našeho výběrového řízení na dodavatele nábytku pro školu, že by měl mít zkušenost
s dodávkou do objektu občanské vybavenosti,
je diskriminační a omezuje konkurenci. Již rozeběhnutému výběrovému řízení jsme museli
prodloužit lhůtu o měsíc, a základní škola tak
nebude moci ještě několik týdnů po začátku
školního roku naplno využívat nově dokončenou přístavbu.
• V poslední době čelíme v dotacích řadě
komplikací jak kvůli příliš formalistickému pojetí a prodlevám na straně poskytovatele, tak
kvůli nízké kapacitě dodavatelů – například do
řízení na stavební práce nám přišly nabídky až
napotřetí (a po velkém shánění a přemlouvání),
na vybavení dílen to nevyšlo ani napotřetí – tam
sice napotřetí jedna nabídka přišla, ale firma
si jednostranně upravila smlouvu ve svůj prospěch a musela být vyloučena…
• Již v příštích měsících by se měla rozeběhnout celková rekonstrukce železniční trati ze

Smíchova do Radotína (v rámci projektu Optimalizace železniční trati Praha – Beroun, resp.
koridoru na Plzeň).
• Kapacita našich mateřských škol se dokončením nové MŠ Husova zřejmě konečně dostala na úroveň, o kterou město roky usilovalo
– v přijímacím řízení bylo letos poprvé možné
vyhovět prakticky všem tříletým dětem (myšleno cca k začátku školního roku).
•

Děkuji učitelům i vedení základní školy
za jejich kvalitní práci v uplynulém
školním roce. Oceňuji také aktivní
a sympatickou komunikaci školy navenek a úsilí o posílení sboru o další kvalitní učitele i ve
velmi složité situaci na trhu práce. Končící
školní rok byl již několikátý v řadě ve ztížených
podmínkách probíhajících staveb, přestaveb
a přístaveb. Současné projekty zasáhnou ještě
asi do dvou měsíců po prázdninách, ale pak už
by mělo být klidněji. Do budoucna zbývají dva
větší úkoly. Zaprvé rekonstrukce ulic po obou
stranách školy (Školní a K Lesíku, s dobudováním parkovacích míst), a to snad již příští rok.
Zadruhé, někdy později, rekonstrukce interiéru všech učeben budov B a C, kterých se netýkaly dosavadní projekty.
„Jedním číslem – z města“
EKOKOM pro město Černošice: Díky rozvoji
a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových, jste [za rok 2018]
přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení „uhlíkové stopy“. Úspora, které jste dosáhli, představuje:

Emise CO2 ekv:
451,8 tun
Energie:
11 275 409 MJ
Přeji příjemné prožití letních prázdnin!
Filip Kořínek
starosta@mestocernosice.cz
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V pátek 17. května 2019 opět přivítal pan starosta
Filip Kořínek další nové občánky města Černošice
v kulturním sále na Vráži. Vítání se letos zúčastnilo
28 narozených dětí spolu se svými rodiči a někdy
i celými rodinami. Program pro naše nejmenší připravila Základní umělecká škola Černošice. Zahráli
nám Vojtěch Kysilka a Ondřej Hykš. Za jejich vystoupení jim děkujeme.
Vítání nových občánků je velmi příjemnou místní
tradicí, kterou chceme držet a roztomilé přírůstky
naší komunity vždy náležitě přivítat a odměnit malým dárkem. Těšíme se na setkání s dalšími šťastnými maminkami a tatínky a jejich dítky.
Další vítání občánků plánujeme na 8. 11. od
16 hodin, opět v kulturním sále v Centru Vráž. Přihlásit se můžete již nyní na emailu eva.rehorova@mestocernosice.cz nebo  na telefonu 221 982 526.
Eva Řehořová,
matrikářka
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Zprávy z městské policie
Dopravní nehoda

Rušení nočního klidu

Dne 27. 5. ve 14.47 hodin přijala hlídka naší městské policie SMS
hlášení Fireport o dopravní nehodě v ul. Dobřichovická, poblíž č. p.
1466, Černošice. Na místo okamžitě vyrazily obě hlídky městské policie. V těsném závěsu dorazila RZS, následně HZS a JSDH Mokropsy a Policie ČR. Na místě se nacházel vážně zraněný muž, který byl
již ošetřován, opodál se nacházelo převrácené vozidlo se zaklíněnou
řidičkou, kterou hasiči následně vyprošťovali. Hlídky městské policie
uzavřely místo nehody v obou směrech a odkláněly provoz do 17.55
hodin.
Rádi bychom poděkovali panu Michalovi, který hlídce městské policie
pomáhal s usměrňováním provozu.

První červnovou neděli přijala hlídka městské policie v brzkých ranních hodinách telefonické oznámení o rušení nočního klidu v ul. Zd. Lhoty, Černošice. Oznamovatelka uvedla, že ze sousedního
domu hraje již od 3.00 hodin hlasitá hudba, kvůli čemuž nemůže spát.
Hlídka na místě zjistila, že hlasitá hudba vycházela z otevřené prosklené terasy. Na místě byl pořízen zvukový záznam. Majitele nemovitosti
se dohledat nepodařilo. V pátek 7. 6. se hlídce podařilo zastihnout
majitele a celá událost byla vyřešena příkazem na místě.
Jan Dvořák
Městská policie Černošice

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.

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

ČERVENEC – PROSINEC 2019

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

datum

29.6.

27.7.

24.8.

21.9.

19.10.

16.11.

6.7.

3.8.

31.8.

28.9.

26.10.

23.11.

13.7.

10.8.

7.9.

5.10.

2.11.

30.11.

20.7.

17.8.

14.9.

12.10.

9.11.

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.

Důležitá telefonní čísla
112
Tísňová volání - centrální číslo
158
Policie
155
Záchranná služba
150
Hasiči - centrální číslo
156
Městská policie - centrální číslo MP
606 707 156 Městská policie Černošice
724 060 620 Městská policie Černošice
251 640 150	Sbor dobrovolných hasičů
Mokropsy

Poruchy dodávky elektřiny 840 850 860
ČEZ distribuce, a.s.,
zákaznická linka 	
840 840 840
Poruchy vodovodů a kanalizace
technici města Černošice
602 324 785
Poruchy plyn - 1239
RWE, a.s., zákaznická linka 840 11 33 55
Veřejné osvětlení
800 101 109
Eltodo, a.s.

Provoz sběrného dvora
Provoz sběrného místa pro nebezpečný
odpad a bioodpad v areálu Technických
služeb (Topolská 660) je:
pondělí a středa 7.00–17.00 hod.
sobota 8.00–12.00 hod.
Bližší informace na tel.: 251 641 183

TransHospital Řevnice
První pomoc, záchraná služba
Telefon: 257 721 777, 601 204 404
Adresa: Mařákova 1080, Řevnice 252 30
Web:  www.transhospital.cz
Záchranná služba ASČR
Záchranná služba, doprava raněných,
nemocných a rodiček, školení 1. pomoci
Telefon: 14444 nebo 14333
Adresa: U Včely 1442, Praha 5 Zbraslav
Web: www.ascr.cz
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Ze 17. jednání Rady města Černošice (20. 5. 2019)
Odbor investic a správy majetku
• Rekonstrukce silnice II/115, úsek od železničního přejezdu k hranici k.ú. Radotín - vyjádření k požadavkům města
Rada města Černošice bere na vědomí vyjádření projektanta k připomínkám města k projektové dokumentaci pro rekonstrukci silnice II/115
v úseku od železničního přejezdu k hranici k.ú.
Radotín; žádá projekční kancelář Mott MacDonald o předložení upravené projektové dokumentace po zapracování připomínek města k dalšímu
projednání.
• Veřejné osvětlení v areálu nové radnice
Rada města Černošice bere na vědomí informaci o vhodné změně typu stožárů a svítidel
v areálu nové radnice a o změně dodavatelské
společnosti těchto komponentů; souhlasí s cenovou nabídkou společnosti ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., IČ 25751018, na realizaci veřejného
osvětlení v areálu nové radnice moderními LED
svítidly v celkové výši 156.910,82 Kč bez DPH;
schvaluje 1) výjimku z vnitřního předpisu č. 5
o zadávání veřejných zakázek dle bodu 2.3.8 c) podání pouze jedné nabídky, 2) uzavření smlouvy
o dílo CES č. 290/2019 se společností ELTODO
OSVĚTLENÍ, s.r.o; 3) rozpočtové opatření č. 39.
• „Stavební úpravy v budovách ZŠ Černošice
- rekonstrukce odborných učeben a konektivita“ - III. výzva k podání nabídek na výběr
zhotovitele stavby
Rada města Černošice bere na vědomí informace o tom, že v rámci II. výzvy zadávacího řízení
veřejné zakázky stejného předmětu plnění nebyla
podána žádná nabídka; souhlasí se zahájením
nového zadávacího řízení v rámci veřejné zakázky
malého rozsahu na výběr dodavatele stavby pro
projekt „Stavební úpravy v budovách ZŠ Černošice - rekonstrukce odborných učeben a konektivita“; schvaluje výzvu, zadávací dokumentaci a návrh smlouvy o dílo (CES č. 84/2019) k uvedené
veřejné zakázce.
• Vybavení odborné učebny dílen v přístavbě
ZŠ Černošice školními pomůckami - III. výzva
k podání nabídek pro výběr dodavatele
Rada města Černošice bere na vědomí Informace o tom, že v rámci zadávacího řízení veřejné
zakázky stejného předmětu plnění nebyla podaná
žádná nabídka; souhlasí s realizací veřejné zakázky malého rozsahu na výběr dodavatele akce
„Vybavení odborné učebny dílen v přístavbě ZŠ
Černošice školními pomůckami“; schvaluje III.
výzvu, zadávací dokumentaci a návrh smlouvy
o dílo (CES č.116 /2019) k uvedené veřejné zakázce.
• Čištění částí dešťové a splaškové kanalizace
Rada města Černošice souhlasí s cenovou
nabídkou společnosti Herčík & Kříž, s. r. o., IČ.:
4935667 na provedení čištění částí dešťové
a splaškové kanalizace v ulicích Karlická, V Horce, V Dubině a Zahradní za cenu 54 687,10 Kč
vč. DPH; schvaluje změnu rozpisu rozpočtu č.
27.
• Čištění jímek splaškové kanalizace
Rada města Černošice souhlasí s cenovou
nabídkou společnosti Herčík & Kříž, s. r. o., IČ.:
4935667 na provedení čištění čtyř čerpacích
stanic splaškových vod za částku 45 220 Kč bez
DPH, 52 003 Kč vč. DPH.
• Darovací smlouva č. 245/2019, darování
id. 1/2 pozemku parc.č. 4482/19 k.ú. Černošice, ul. Topolská
Rada města Černošice bere na vědomí da-

rovací smlouvu č. 245/2019 mezi městem Černošice a panem J. B., jejímž předmětem daru je
id. 1/2 pozemku parc.č. 4482/19 v obci a k.ú.
Černošice v Topolské ulici; doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit darovací smlouvu č. 245/2019.
• 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 CES 60/2019 o nájmu části nemovitosti č. p.
228 pro umístění zařízení se společností T-Mobile
Czech Republic a.s., IČO 64949681 za roční nájem 180.000 Kč osvobozený od DPH.
• Vybavení učeben v přístavbě ZŠ Černošice
počítačovou technikou - výběr dodavatele
Rada města Černošice bere na vědomí informace o veřejné zakázce na vybavení učeben
v přístavbě ZŠ Černošice počítačovou technikou;
souhlasí s výběrem nejvhodnější nabídky společnosti BOXED s.r.o., IČO: 27243842 v rámci
veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku vybavení učeben v přístavbě ZŠ Černošice počítačovou technikou za cenu 230 026 Kč bez DPH;
schvaluje uzavření smlouvy (CES č. 117/2019)
na dodávku vybavení učeben v přístavbě ZŠ Černošice počítačovou technikou, mezi městem Černošice a společností BOXED, s.r.o.
• Vyhodnocení veřejné zakázky - Vybavení
interiéru nové budovy radnice Černošice
Rada města Černošice bere na vědomí protokoly a doporučení hodnotící komise; rozhoduje
o výběru nejvhodnější nabídky dodavatele INTERDEKOR HP s.r.o., IČO 25367498, za celkovou nabídkovou cenu 3.668.671 Kč bez DPH
(4.439.092 Kč s DPH).
• Kanalizace ve Vrážské ulici – dodatky č. 1
ke smlouvám o dílo
Rada města Černošice bere na vědomí informace o změně rozsahu díla s názvem Kanalizace
ve Vrážské ulici (prostorový posun z důvodu odlišného uložení dešťové kanalizace a vodovodu);
souhlasí s vyčíslením víceprací na prováděném
díle „Kanalizace ve Vrážské ulici - trubní vedení“
od společnosti AQUACONSULT, s. r. o., IČO:
47536209 v částce 36 864 Kč bez DPH a na
díle „Kanalizace ve Vrážské ulici - zemní práce“
od firmy Rudolf Kříž, IČO: 12377252 v částce 88
493 Kč bez DPH; schvaluje 1) uzavření dodatku
č. 1 ke smlouvě o dílo č. CES 163/2019 se společností  AQUACONSULT, s. r. o, kterým se navyšuje cena díla o 40 000 Kč bez DPH, 2) uzavření
dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. CES 160/2019
s firmou Rudolf Kříž, kterým se navyšuje cena díla
o 40 000 Kč bez DPH, 3) rozpočtové opatření
č. 38.
• Vybudování přípojky vody a kanalizace
pro nezastavěný pozemek parc.č. 2016/2 ve
Vrážské ulici
Rada města Černošice bere na vědomí informace o potřebě vybudování vodovodní a kanalizační přípojky k dosud nezastavěnému pozemku
ve Vrážské ulici při provádění rekonstrukce silnice; souhlasí s cenovou nabídkou společnosti
AQUACONSULT, s. r. o., IČ.:47536209 na realizaci přípojky vody a kanalizace pro nezastavěný
pozemek parc.č. 2016/2 ve Vrážské ulici za cenu

38.385 Kč bez DPH, a to při provádění rekonstrukce silnice; schvaluje změnu rozpisu rozpočtu č. 30.
• Nový nadzemní hydrant na překládaném
vodovodním řadu ve Vrážské ulice - cenová
nabídka
Rada města Černošice bere na vědomí informace o potřebě realizace nového hydrantu na
právě realizovaném vodovodu ve Vrážské ulici;
souhlasí s cenovou nabídkou společnosti AQUACONSULT, s. r. o., IČ.: 47536209 na realizaci
nového nadzemního hydrantu na překládaném vodovodním řadu ve Vrážské ulici za částku 46.071
Kč bez DPH, 55.745,91 Kč s DPH; schvaluje
změnu rozpisu rozpočtu č. 29.
• Revize plynových zařízení a spalinových
cest - výběr dodavatele
Rada města Černošice bere na vědomí informace o veřejné zakázce na revize plynových
zařízení a spalinových cest; souhlasí s výběrem
nejvhodnější nabídky společnosti H spol., s.r.o.,
IČO: 26159261, v rámci veřejné zakázky malého
rozsahu na Revize plynových zařízení a spalinových cest za cenu 152.800 Kč bez DPH; schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 268/2019 mezi
městem Černošice a společnosti H spol., s.r.o.,
na revize plynových zařízení a spalinových cest na
rok 2019-2021 za částku 152.800 Kč bez DPH.
• Nákup síranu železitého PIX 113 do ČOV výběr dodavatele
Rada města Černošice bere na vědomí informace o potřebě uzavření smluvního vztahu na dodávky síranu železitého - PIX 113 do ČOV Černošice; souhlasí s výběrem nejvýhodnější cenové
nabídky společnosti PCT, s.r.o., IČ 25692224,
na dodávky síranu železitého PIX 113 do ČOV za
5.750 Kč bez DPH za 1 tunu; schvaluje uzavření
rámcové smlouvy CES 297/2019 mezi městem
a společností PCT, s.r.o., na nákup síranu železitého.
• Porucha čerpadla v přečerpávací stanici
odpadních vod v Ukrajinské ulici - cenová nabídka na dodání nového
Rada města Černošice bere na vědomí informaci o poškození kalového čerpadla v přečerpávací stanici; souhlasí se zakoupením nového
ponorného kalového čerpadla WILO EMU FA
10.44W – 264 mm +  motor T 17-4/24 H – 10kW
s vířivým oběžným kolem a relé pro čidlo průsaku
do přečerpávací stanice odpadních vod v Ukrajinské ulici prostřednictvím společnosti Aquaconsult,
s.r.o., za 130.747,76 Kč vč. DPH podle cenové
nabídky; schvaluje kupní smlouvu č. 298/2019
mezi městem Černošice a společností Aquaconsult, s.r.o., IČ 4753620, na nákup nového čerpadla 130.747,76 Kč vč. DPH.
• Žádost o vrácení příspěvku 40.000 Kč
Rada města Černošice souhlasí s vrácením
příspěvku 40.000 Kč na veřejnou technickou
infrastrukturu, který žadatelé uhradili na základě
smlouvy v souvislosti s plánovanou stavbou rodinného domu na pozemcích parc.č. . 2819/6,
2820 a 2821 ve Slovenské ulici, vzhledem
k tomu, že stavební povolení ke stavbě rodinného
domu pozbylo platnosti; schvaluje změnu rozpisu rozpočtu č. 28.
• Bezúplatný převod id. 1/2 pozemku parc.č.
905/9 o výměře 231 m2 v obci a k.ú. Černošice v Tyršově ulici
Rada města Černošice bere na vědomí informace o bezúplatném převodu id. 1/2 pozemku
parc. č. 905/9 o výměře 231 m2 v obci a k. ú.
Černošice v Tyršově ulici od Státního pozemko-
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z radnice
vého úřadu, IČO: 01312774; doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit bezúplatný
převod id. 1/2 pozemku parc.č. 905/9 k.ú. Černošice.
• Žádost o souhlas s parkováním filmové
techniky v ulici Madridská a s filmováním v ulici Ukrajinská
Rada města Černošice souhlasí s parkováním
filmové techniky při natáčení seriálu Tři poldové
a nemluvně ve dnech 14. a 15. června 2019 v ulici Madridská a s filmováním v ul. Ukrajinská dle žádosti ze dne 6. 5. 2019 pod podmínkou obvyklé
úhrady záboru veřejného prostranství.
• Žádost o souhlas města s využitím místních
komunikací pro Královský průvod 1. 6. 2019
Rada města Černošice souhlasí s využitím místních komunikací Kazínská, Zdeňka Lhoty, Říční,
Ke hřišti, Na Drahách, U Mlýna, Dr. Janského,
Masopustní náměstí a V Lavičkách a cyklostezky
od Radotína a do Dobřichovic pro Královský průvod v sobotu 1. 6. 2019.
• Dodatek č. 7/200/2014 k pojistné smlouvě
č. 0503503015 pro pojištění odpovědnosti
zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání
Rada města Černošice schvaluje dodatek č.
7 k pojistné smlouvě pro pojištění odpovědnosti
zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání s Hasičskou vzájemnou
pojišťovnou, a.s., IČ: 46973451, který upravuje
počet zaměstnanců na pojistné období od 1. 6.
2019 do 31. 5. 2020 za částku 33.507 Kč/
rok.
Odbor vedení města
• Program 6. zasedání zastupitelstva města
Rada města Černošice schvaluje program 6.
zasedání zastupitelstva města.
• Sportovní klub Černošice, z.s. - žádost
o dotaci
Rada města Černošice bere na vědomí 1) žádost Sportovního klubu Černošice, z.s., 2)  informaci o výši schváleného rozpočtu na dotaci pro
SK Černošice, z.s. pro rok 2019; schvaluje text
návrhu smlouvy o poskytnutí dotace SK Černošice, z. s. ve výši 100 tis. Kč a doporučuje ji zastupitelstvu města ke schválení.
• Jmenování tajemníka a člena škodní komise
Rada města Černošice bere na vědomí 1)
ukončení pracovního poměru Ivany Navrátilové,
člena škodní komise ke dni 30. 9. 2018, 2) ukončení pracovního poměru Ladislavy Žákové, tajemníka škodní komise ke dni 31. 12. 2018; jmenuje
1) na základě Pravidel škodní komise Marii Konrádovou tajemníkem škodní komise s účinností od
1. 6. 2019, 2) na základě Pravidel škodní komise Ludmilu Šmejkalovou členem škodní komise
s účinností od 1. 6. 2019.
Finanční odbor
• Informace o rozpočtových opatřeních
a změnách rozpisu rozpočtu schválených vedoucí FO - 4. čtvrtletí 2018 a 1. čtvrtletí 2019
Rada města Černošice bere se souhlasem
na vědomí provedené změny rozpisu rozpočtu

v kompetenci vedoucí finančního odboru dle příloh důvodové zprávy za 3. čtvrtletí 2018.
• Rozpočtové opatření č. 36
Rada města Černošice schvaluje rozpočtové
opatření č. 36.
Odbor školství, kultury a cestovního
ruchu
• ZUŠ Open
Rada města Černošice souhlasí se součinností OŠKCR, OISM a OTS při realizaci akce ZUŠ
Open.
• Odpuštění nájmu v městském sále
Rada města Černošice souhlasí s nájmem
městského sálu, na 7 hodin krátkodobého pronájmu, ve dnech 24. až 25. 5. 2019, z důvodu
konání výstavy včelařských potřeb a pomůcek
místního spolku včelařů, za částku 2.800 Kč.
• Zápis ze 4. jednání Komise pro spolkovou
činnost a komunitní život
Rada města Černošice bere na vědomí zápis ze 4. jednání Komise pro spolkovou činnost
a komunitní život; ukládá Pavlu Blaženínovi vytvořit fotodokumentaci s podrobným popisem jednotlivých položek v seznamu vybavení, které má
město Černošice k dispozici k zapůjčení místním
spolkům.
• Úprava vzoru nájemních smluv - městský
sál na Vráži
Rada města Černošice revokuje usnesení č.
R/124/19/2018 ze dne 4. 6. 2018, kterými
rada města schválila upravené texty vzorů nájemních smluv městského sálu, vč. provozního
řádu; schvaluje 1) text vzoru nájemní smlouvy
městského sálu na Vráži pro dlouhodobý/pravidelný nájem, 2) text vzoru nájemní smlouvy
městského sálu na Vráži pro krátkodobý/jednorázový nájem, 3) provozní řád městského sálu
na Vráži.
• Vzory nájemních smluv - sportovní areál
Rada města Černošice schvaluje 1) text vzoru
Nájemní smlouvy sportovního areálu u ZŠ Černošice, Mokropsy pro dlouhodobý/pravidelný
nájem, 2) text vzoru Nájemní smlouvy sportovního
areálu u ZŠ Černošice, Mokropsy pro krátkodobý/jednorázový.
• Úprava vzoru nájemních smluv - Hala Věry
Čáslavské
Rada města Černošice revokuje body č. II.1
a II. 2 usnesení č. R/122/28/2018 ze dne 9.
5. 2018, kterými rada města schválila upravené
texty vzorů nájemních smluv Haly Věry Čáslavské; schvaluje 1) text vzoru Nájemní smlouvy
Haly Věry Čáslavské pro dlouhodobý/pravidelný
nájem, 2) text vzoru Nájemní smlouvy Haly Věry
Čáslavské pro krátkodobý/jednorázový nájem.
• Výměna krytů sportovní podlahy a ochranný film na palubovku ve sportovní hale Věry
Čáslavské
Rada města Černošice souhlasí s udělením výjimky z vnitřního předpisu č.5, dle bodu 4.1 s CN
od firmy Pikhart sportservis s.r.o., IČ 29202060
na zhotovení krytů sportovní podlahy a nový
ochranný film palubovky za 114 902 Kč včetně
DPH; schvaluje smlouvu č.299/2019 o dílo „Výměna krytů sportovní podlahy a ochranný film pro

palubovku v hale Věry Čáslavské“ mezi městem
Černošice a firmou Pikhart sportservis s.r.o.
• Školní akademie žádost o součinnost
Rada města Černošice souhlasí se zapojením
OTS a kulturního referenta do přípravy školní akademie.
Odbor technických služeb
• Příprava na STK Iveco
Rada města Černošice souhlasí s proplacením
faktury společnosti Profi Auto cz a.s., Kolovratská
1367, 252 01 Říčany, IČ 26178559 za přípravu
vozidla Iveco na STK v celkové výši 56.702,89
s DPH.
Odbor dům s pečovatelskou službou
• Darovací smlouva na pohoštění při pořádání spol. akcí pro seniory
Rada města Černošice schvaluje 1) Darovací
smlouvu č. 260/2019 mezi městem a firmou Tybet Invest, s.r.o, IČO: 241 70 445 o poskytnutí
daru ve výši 6.320 Kč na pohoštění pro seniory
při konání společenských akcí v roce 2019, 2)
rozpočtové opatření č. 37.
Právní odbor
• Finanční dar městu Černošice
Rada města Černošice schvaluje Darovací
smlouvu č. CES 286/2019, kterou p. V. daruje
městu Černošice finanční dar ve výši 150 000 Kč.
Dodatečně zařazené body
• Zápis ze zasedání komise životního prostředí z 15. 5. 2019
Rada města Černošice bere na vědomí zápis
z jednání komise životního prostředí ze dne 15. 5.
2019 a doporučení komise uvedená v zápise.
• Veřejná zakázka „Vybavení interiéru přístavby ZŠ Černošice“ - vyloučení účastníka
Rada města Černošice bere na vědomí zprávu
a doporučení hodnotící komise v rámci veřejné
zakázky „Vybavení interiéru přístavby ZŠ Černošice“ - vyloučení nabídky účastníka. Rozhoduje
o vyloučení nabídky účastníka Compo Interiéry
s.r.o., Růžová 1522/16, 110 00 Praha 1, IČO
03056279, jelikož údaje předložené účastníkem
zadávacího řízení nesplňují zadávací podmínky.
• Výměna mlatové plochy před školou za jiný
povrch - nabídka na zpracování projektové
dokumentace
Rada města Černošice bere na vědomí informace o potřebě jiného materiálového řešení prostoru před školou; souhlasí s cenovou nabídkou
společnosti GRIDO Architektura design, s. r. o.,
IČ.: 25786954 na zpracování projektové dokumentace pro jiné materiálové řešení mlatových
plot před Základní školou Černošice - Mokropsy
za cenu 27 000 Kč bez DPH.
• Zpracování studie nádraží Černošice - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Rada města Černošice souhlasí s uzavřením
dodatku č. 1 ke smlouvě CES 644/2018 o zpracování studie nádraží Černošice s arch. Františkem Štáfkem, IČO 45737622, Nikoly Tesly
1420/11, 160 00 Praha 6, jehož předmětem je
stanovení termínu odevzdání díla 30. 6. 2019.

Z 18. mimořádného jednání Rada města Černošice (23. 5. 2019)
• Zrušení nadlimitní veřejné zakázky „Vybavení interiéru přístavby ZŠ
Černošice“
Rada města Černošice rozhoduje o zrušení nadlimitní veřejné zakázky
„Vybavení interiéru přístavby ZŠ Černošice“ v souladu s § 127 odst. 1 ZZVZ
s ohledem na skutečnost, že po uplynutí lhůty pro podání nabídek v zadávacím řízení není žádný účastník zadávacího řízení.
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• „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 a návrh kupní smlouvy (CES č.
131/2019) k veřejné zakázce „Vybavení interiéru přístavby ZŠ Černošice“.

z radnice

Z 19. jednání Rady města Černošice (10. 6. 2019)
Odbor investic a správy majetku
• Oprava některých nezpevněných komunikací strojně položeným asfaltovým recyklátem - cenová nabídka
Rada města Černošice bere na vědomí informace o vhodnosti provedení opravy některých nezpevněných místních komunikací strojně položeným asfaltovým recyklátem; souhlasí
1) s postupem dle č. 5.1, vnitřního předpisu
č. 5 o zadávání veřejných zakázek - výjimka
z počtu podaných nabídek a zadání veřejné
zakázky přímo jednomu uchazeči, 2) s cenovou nabídkou společnosti M-silnice, a.s., IČ:
42196868, na provedení opravy komunikace
Jabloňová, Javorová, Na Drahách, V Habřinách
vč. křižovatky s ulicí V Olšinách a Dobřichovická, U Vodárny a křižovatky Pražské a Karlické
ulice strojně položeným a zaválcovaným asfaltovým recyklátem za celkovou cenu 505.950
Kč bez DPH; schvaluje 1) uzavření smlouvy
o dílo (CES 339/2019) mezi městem Černošice a společností M-silnice, a.s., 2) rozpočtové
opatření č. 46.
• Chodníky ve Vrážské ulici v úseku od
Hradecké ulice – nabídka na zpracování
projektové dokumentace
Rada města Černošice bere na vědomí
informace o potřebě dobudování chybějících
chodníků podél Vrážské ulice, a to v úseku od
křižovatky s Hradeckou ulicí; souhlasí s cenovou nabídkou společnosti PPU, s. r. o., IČ.:
49613481 na zpracování projektové dokumentace pro stavbu chodníků ve Vrážské ulici, a to
v úseku od Hradecké ulice směrem ke Kladenské i v opačném směru podél stávající zástavby
za celkovou cenu 46 000 Kč bez DPH.
• „Výměna tepelného zdroje v ZŠ Černošice – Komenského“ - změnové rozhodnutí
o poskytnutí dotace
Rada města Černošice bere na vědomí
změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci
„Výměna tepelného zdroje v ZŠ Černošice Komenského“, kterým dochází k prodloužení
termínu předložení ZVA.
• Vybavení odborné učebny dílen v přístavbě ZŠ Černošice školními pomůckami - výsledek výběrového řízení
Rada města Černošice bere na vědomí
informace o veřejné zakázce na vybavení odborné učebny dílen v přístavbě ZŠ Černošice
školními pomůckami; souhlasí s vyloučením uchazeče Peddy Group, s. r. o., IČO:
28683927 z veřejné zakázky malého rozsahu
na vybavení odborné učebny dílen v přístavbě
ZŠ Černošice školními pomůckami z důvodu
nesplnění požadavků uvedených v zadávací
dokumentaci (nerespektování návrhu smlouvy
a dodání neaktuálních dokumentů); schvaluje
zahájení nového zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku malého rozsahu.
• Stavební úpravy v budovách ZŠ Černošice - rekonstrukce odborných učeben a konektivita - výběr dodavatele
Rada města Černošice bere na vědomí informace o veřejné zakázce na akci „Stavební
úpravy v budovách ZŠ Černošice - rekonstrukce odborných učeben a konektivita“; souhlasí
s výběrem nejvhodnější nabídky společnosti

DOMISTAV CZ, a.s., IČO: 27481107, v rámci
veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
úpravy v budovách ZŠ Černošice-rekonstrukce odborných učeben a konektivita za cenu 4
244 176,10 Kč bez DPH; schvaluje uzavření
smlouvy (CES č. 84/2019) na stavební úpravy v budovách ZŠ Černošice - rekonstrukce
odborných učeben a konektivita mezi městem
Černošice a společností DOMISTAV CZ, a.s.
• Smlouvy o vykonávání správy Sportovní
haly a Sportovního areálu
Rada města Černošice schvaluje 1) smlouvu č. CES 331/2019 mezi městem Černošice
a panem Oto Linhartem na zajištění správy
Sportovní haly Věry Čáslavské, 2) smlouvu č.
CES 332/2019 mezi městem Černošice a panem Oto Linhartem na zajištění správy Sportovního areálu, 3) dodatek č. 3 ke smlouvě č. CES
38/2019 mezi městem Černošice a panem Antonínem Hrdinou, na zajištění správy Sportovní
haly Věry Čáslavské a sportovního areálu.
• Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č.
16/2014 ze dne 6. 3. 2014 k zajištění správy a úklidu kulturního sálu Na Vráži
Rada města Černošice souhlasí s uzavřením
dodatku č. 3 (CES 16/1/2014) ke smlouvě
č. 16/2014 ze dne 6. 3. 2014 mezi městem Černošice a panem Davidem Dvořákem,
IČ.: 86571192, kterým se upravují povinnosti
smluvních stran; schvaluje rozpočtové opatření č. 47.
• Odpuštění části stočného
Rada města Černošice bere na vědomí žádosti paní D., paní P., pana N. a pana O. o odpuštění části stočného; navrhuje 1) souhlasit
s prominutím části stočného ve výši 20.771
Kč vč. DPH z důvodu úniku vody z uvolněného kohoutu na vodovodním rozvodu v zahradě (voda neodtékala do kanalizace) u domu
č.p. xxx v ulici V Dubině pod podmínkou, že
vodné bude uhrazeno v plné výši, 2) souhlasit
s prominutím části stočného ve výši 26.896
Kč vč. DPH z důvodu úniku vody ze závlahy na
zahradě domu č.p. xxx ve Vrážské ulici (voda
neodtekla do kanalizace) pod podmínkou, že
vodné bude uhrazeno v plné výši, 3) souhlasit
s prominutím části stočného ve výši 23.367 Kč
vč. DPH z důvodu poruchy vodovodní přípojky
k domu č.p. xxx v Peroutkově ulici, kdy voda
neodtekla do kanalizace, pod podmínkou, že
vodné bude uhrazeno v plné výši, 4) souhlasit
s prominutím části stočného ve výši 21.406 Kč
vč. DPH z důvodu poruchy vodovodní přípojky
k domu č.p. xxx v Jedlové ulici, kdy voda neodtekla do kanalizace, pod podmínkou, že vodné
bude uhrazeno v plné výši.
• Žádost o udělení souhlasu s umístěním
světelného panelu Galerie 90°, Mokropeská ulice
Rada města Černošice bere na vědomí doručenou žádost společnosti IBS-Rokal, s.r.o.
o souhlas s umístěním světelného panelu; souhlasí s umístěním světelného panelu Galerie
90° o rozměru 80 x 20 cm na stávající sloup
VO v Mokropeské ulici.
• T-Mobile Olympijský běh - 19. 6. 2019
Rada města Černošice bere se souhlasem
na vědomí informaci o konání T-Mobile Olym-

pijského běhu, dne 19.6.2019, který z části
povede přes cyklostezku v k.ú. Černošice;
souhlasí s bezúplatným záborem pozemku pro
zřízení občerstvovací stanice v rámci T-Mobil
Olympijského běhu ve Sportparku Berounka.
Odbor vedení města
• Žádost o dopravní opatření v Majakovského ul.
Rada města Černošice bere na vědomí žádost paní J. M.; ukládá odboru investic připravit podklady k projednání dopravního opatření,
umístění dopravního značení Průjezd zakázán,
pro Silniční správní úřad.
Odbor školství, kultury a cestovního ruchu
• Návrh Černošické Společnosti Letopisecké na umělecké zpracování připomínky Františky Plamínkové na budově nové
knihovny
Rada města Černošice souhlasí s realizací
výtvarného pojetí pamětní desky Františky Plamínkové na fasádě budoucí knihovny, navržené Černošickou Společností Letopiseckou dle
popisu a zpracování akad. sochařky Jaromíry
Němcové.
• Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.
61/2016
Rada města Černošice revokuje bod č. II.
pod bod 2. usnesení Rady města Černošice ze
dne 21. 01. 2019 č. R/07/28/2019, kterým
byl schválen dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.
61/2016; schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 61/2016 mezi městem Černošice
a panem Davidem Dvořákem.
Finanční odbor
• Pravidla pro schvalování rozpočtových
opatření - pověření vedoucí FO částí kompetence rady města
Rada města Černošice pověřuje vedoucí
finančního odboru schvalováním změn rozpisu
rozpočtu v kompetenci rady města do částky
25.000 Kč včetně (přesun mezi položkami
v rámci jednoho ODPA - závazného ukazatele
rozpočtu).
• Smlouva o přijímání platebních karet platební terminál pro pokladnu v technických službách a změna výše provize
Rada města Černošice souhlasí se žádostí
o nový terminál pro potřeby pokladny v technických službách; bere se souhlasem na vědomí žádost o změnu výše placené provize za
uskutečněné transakce.
• Rozpočtové opatření č. 44
Rada města Černošice schvaluje rozpočtové opatření č. 44.
Odbor technických služeb
• Smlouva o odstranění odpadu č. CES
323/2019
Rada města Černošice souhlasí s uzavřením Smlouvy o odstranění odpadu č. CES
323/2019 s firmou Rumpold - P s.r.o., IČ
61778516 na převzetí odpadu v překládací stanici v Mníšku pod Brdy za stejných senových
podmínek platných pro předchozí období.
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z radnice
Komise sociální a pro péči o seniory
• Zápis ze 4. zasedání komise sociální dne
3. 6. 2019
Rada města Černošice bere na vědomí zápis ze 4. zasedání sociální komise, konaného
dne 3. 6. 2019; souhlasí s kompenzací navýšení daně z nemovitosti pro paní Z. M., dle
návrhu sociální komise.
Odbor dům s pečovatelskou službou
• Vyhodnocení - VZMR - Pořízení 2 automobilů pro zajištění pečovatelské služby DPS
Černošice
Rada města Černošice bere na vědomí protokoly a doporučení hodnotící komise k veřejné
zakázce malého rozsahu „Pořízení 2 automobilů pro zajištění pečovatelské služby DPS Černošice“; rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky dodavatele RENAULT RETAIL GROUP CZ,
s.r.o., IČO 27182975, za celkovou nabídkovou cenu 544.466 Kč bez DPH (658.804 Kč
s DPH); schvaluje 1) uzavření smlouvy (CES č.
327/2019) na pořízení 2 automobilů pro zajištění pečovatelské služby DPS Černošice, mezi
městem Černošice a společností RENAULT
RETAIL GROUP CZ, s.r.o., 2) rozpočtové opatření č. 45.

Úsek projektového řízení
a komunikace
• Vyhodnocení - VZMR - Rekultivace bývalé skládky „U Dubu“, Černošice - technický
dozor stavebníka
Rada města Černošice bere na vědomí protokoly a doporučení hodnotící komise k veřejné
zakázce malého rozsahu „Rekultivace bývalé
skládky „U Dubu“, Černošice - technický dozor
stavebníka“; rozhoduje o výběru nejvhodnější
nabídky dodavatele Vodní zdroje Ekomonitor
spol. s r. o., IČO 15053695, za celkovou nabídkovou cenu 669.200 Kč bez DPH (809.732
Kč s DPH); schvaluje uzavření smlouvy (CES
č. 152/2019) na zajištění technického dozoru
stavebníka při realizaci díla s názvem „Rekultivace bývalé skládky „U Dubu“, Černošice“,
mezi městem Černošice a společností Vodní
zdroje Ekomonitor spol. s r. o.
Odbor informatiky
• Nákup originálních tonerů pro tiskárny
Kyocera
Rada města Černošice rozhoduje o výběru nejvýhodnější nabídky dodavatele Spolek
Trend vozíčkářů Olomouc, za celkovou nabídkovou cenu 309 520,00 Kč bez DPH (374
519,20 s DPH).

Dodatečně zařazené body
• Žádost o schválení kurzu zdravotnické
pomoci pro JSDH
Rada města Černošice schvaluje kurz zdravotnické pomoci pro 19 členů JSDH od společnosti Helpík, z.s. Černošice za celkovou
cenu 30.400 Kč včetně DPH.
• Žádost o souhlas města s partnerstvím
v projektu dětské skupiny
Rada města Černošice nesouhlasí s partnerstvím pro dětskou skupinu Trala la z.s.
• Vybavení interiéru přístavby ZŠ Černošice - změna zadávací dokumentace
Rada města Černošice bere na vědomí
stanovisko Centra pro regionální rozvoj České
republiky po posouzení dokumentace veřejné
zakázky „0004 Vybavení interiéru přístavby
ZŠ Černošice“; souhlasí s úpravou zadávací
dokumentace k veřejné zakázce Vybavení interiéru přístavby ZŠ Černošice, vyhlášené dne
27. 05. 2019 (ev.č. ve Věstníku veřejných zakázek Z2019-017379), dle tohoto stanoviska;
schvaluje upravenou zadávací dokumentaci
k veřejné zakázce Vybavení interiéru přístavby
ZŠ Černošice, včetně návrhu smlouvy.

Z 6. zasedání Zastupitelstva města Černošice (29. 5. 2019)
• Sportovní klub Černošice, z.s. - dotace na
dostavbu šaten a provoz zimního stadionu
Zastupitelstvo města Černošice schvaluje
1) smlouvu o poskytnutí dotace SK Černošice,
z. s., IČ 47005246 ve výši 100.000 Kč na provoz a údržbu zimního stadionu, 2) smlouvu o poskytnutí investiční dotace SK Černošice, ve výši
1.000.000 Kč na dostavbu zimního stadionu spolufinancování dotace z programu MŠMT, 3)
rozpočtové opatření č. 40.
• Závěrečný účet za rok 2018 a účetní závěrka za rok 2018
Zastupitelstvo města Černošice souhlasí
s celoročním hospodařením města Černošice
za rok 2018, a to bez výhrad; schvaluje 1) závěrečný účet města Černošice za rok 2018 bez
výhrad, 2) účetní závěrku města Černošice za
účetní období roku 2018 sestavenou ke dni 31.
12. 2018.
• Rozpočtové opatření č. 41
Zastupitelstvo města Černošice schvaluje
rozpočtové opatření č. 41.
• Navýšení sociálního fondu
Zastupitelstvo města Černošice bere na vědomí navrhované změny v benefitním systému
a čerpání sociálního fondu dle informací starosty
města; schvaluje 1) tvorbu sociálního fondu ve
výši 5 % z finančních prostředků z objemu hrubých platů vyplacených zaměstnavatelem tj. městem Černošice a to s účinností od 01. 01. 2020,
2) rozpočtové opatření č. 43 na krytí navrhovaných změn pro rok 2019.
• Změna podmínek čerpání úvěrového rámce - úvěr na rekonstrukci, dostavbu a vybavení radnice
Zastupitelstvo města Černošice schvaluje
1) změnu podmínek čerpání úvěrového rámce,
a to tak, že je možné v roce 2019 dočerpat celý
úvěrový rámec, tedy zbývajících 500 tis. Kč, 2)
rozpočtové opatření č. 42.
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• Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.
1/2015 o ochraně veřejného pořádku
Zastupitelstvo města Černošice vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019, kterou se mění
obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o ochraně veřejného pořádku, a dále s doplněním ul.
A.V.Nováka a ul. Foglarovy do přílohy č. 2 této
vyhlášky.
• Návrh na pořízení změny územního plánu
Černošice v ploše PP a OH v ul. Husova (pozemek parc.č. 1156/1)
Zastupitelstvo města Černošice rozhoduje
v souladu s § 46 odst. 3 zákona č.183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, že
návrh na pořízení změny územního plánu na plochu bydlení na pozemku parc.č. 1156/1 v k.ú.
Černošice nebude projednáván ve změně Územního plánu Černošice.
• Návrh na pořízení změny územního plánu
Černošice v ploše SM-6 a PP v ul. Zd. Lhoty
(pozemek parc.č. 6192/7)
Zastupitelstvo města Černošice rozhoduje
v souladu s § 46 odst. 3 zákona č.183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, že
návrh na pořízení změny územního plánu na pozemku parc.č. 6192/7 k.ú. Černošice na plochu
pro vybudování příjezdové cesty na pozemek
parc. č 5125/23 nebude projednáván ve změně
Územního plánu Černošice.
• Oprava názvů ulic
Zastupitelstvo města Černošice souhlasí
s opravou názvů ulic v souladu s Pravidly českého pravopisu.
• Bezúplatný převod id. 1/2 pozemku
parc.č. 905/9 o výměře 231 m2 v obci a k.ú.
Černošice v Tyršově ulici
Zastupitelstvo města Černošice schvaluje
bezúplatný převod id. 1/2 pozemku parc. č.
905/9 o výměře 231 m2 v obci a k. ú. Černošice

v Tyršově ulici od Státního pozemkového úřadu,
IČO: 01312774.
• Žádost o odkoupení části pozemku
parc.č. 6192/7 k.ú. Černošice, ul. Nádražní
Zastupitelstvo města Černošice bere na vědomí žádost pana J. V. na odkup části pozemku parc.č. 6192/7 k.ú. Černošice ve vlastnictví
města Černošice v ul. Nádražní (Zd. Lhoty) za
účelem zřízení příjezdové cesty; neschvaluje
záměr prodeje části pozemku parc.č. 6192/7
k.ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice
z důvodu, že prodejem části pozemku parc.č.
6192/7 by muselo dojít i k prodeji části pozemku
parc.č. 5125/27, který město bezúplatně získalo
od Státního pozemkového úřadu a u kterého nesmí porušit podmínky bezúplatného převodu na
obec, tj. porušit zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků ve vlastnictví státu na jiné osoby, ve znění
pozdějších předpisů.
• Darovací smlouva č. 245/2019, darování
id. 1/2 pozemku parc.č. 4482/19 k.ú. Černošice, ul. Topolská
Zastupitelstvo města Černošice schvaluje darovací smlouvu č. 245/2019 mezi městem Černošice a panem J. B., jejímž předmětem daru je
id. 1/2 pozemku parc.č. 4482/19 v obci a k.ú.
Černošice v Topolské ulici.
Zkrácené verze zápisů schůzí rady města
a zastupitelstva připravila
Dana Jakešová, editorka IL.
Plná znění zápisů najdete na webu města: http://
www.mestocernosice.cz/mesto/mesto–cernosice/
vedeni–mesta/. K nahlédnutí jsou rovněž na městském úřadu u pí Jitky Drahokoupilové. V případě
zájmu je možné získat kopii zápisu. Cena je 2 Kč za
stránku (dle ceníku za poskytování informací).

z radnice / z města a okolí

Město Černošice vyhlašuje výběrové
řízení na tyto pozice:

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Bližší informace najdete na www.mestocernosice.cz – Volná pracovní místa, nebo
kontaktujte Adélu Červenkovou, personální úsek, na emailu adela.cervenkova@
mestocernosice.cz nebo tel. č. 602 342 655.

1. PRACOVIŠTĚ ČERNOŠICE
REFERENT ODBORU INVESTIC
A SPRÁVY MAJETKU – TECHNIK
Náplň práce:
Zaměstnanec bude převážně vykonávat práce spojené se zajišťováním agend investičního
technika:
• příprava a realizace veřejných zakázek pro investiční záměry města
• komplexní zajištění investičních záměrů od
jejich přípravy, realizace až po dokončení
• příprava a vedení agendy související s investičními dotačními tituly
• komunikace se společnostmi zajišťujícími pro
město investiční činnost
• zajištění kontroly dodržování smluvních podmínek při realizaci investičních akcí města, podávání reklamací v případě závad na předaných
stavebních dílech
• příprava materiálů pro jednání orgánů města
• odborná činnost související s agendou investic a správy majetku

Nabízíme:
• platové ohodnocení v 9.-10. platové třídě; po
zkušební době přiznání osobního příplatku, odměnu za úspěšné zvládnutí adaptačního procesu
• zaměstnanecké benefity - mobilní telefon, flexibilní začátek / konec pracovní doby, dovolená
5 týdnů, 5 dnů zdravotního volna (sickdays), příspěvek na vzdělávání, stravování a volnočasové
aktivity aj.
• pracovní poměr na dobu neurčitou; termín nástupu dle dohody
Lhůta pro podání přihlášky je do 12 hodin
dne 12. 7. 2019.

PRACOVNÍK TECHNICKÝCH
SLUŽEB
Náplň práce: drobné údržbářské práce, stavební, úklidové práce k zajištění čistoty města,
údržba městské zeleně, práce řidiče a další práce dle pokynů vedoucí odboru.
Termín nástupu dle dohody.

STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE
ČERNOŠICE
Nabízíme:
• platové ohodnocení ve výši čekatel - 5. třída,
strážník - 8. třída, dle nařízení vlády
č. 564/2006 Sb., v platném znění
• rizikový příplatek, osobní ohodnocení, na základě systémových hodnocení možnost získání
mimořádných odměn
• místo výkonu práce: Černošice a okolí
• pracovní poměr na dobu určitou (jeden rok)
s následným prodloužením na dobu neurčitou
• možnost zvyšování fyzické připravenosti (posilovna, tělocvična)
• možnost odborných školení a výcviku (zákony, odchyty zvířat, střelecká příprava, sebeobrana, …)
Lhůta pro podání přihlášky je do 15 hodin
dne 31. 7. 2019.

2. Pracoviště PRAHA 2
REFERENT ODDĚLENÍ ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ
A MYSLIVOSTI – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Náplň práce: komplexní zabezpečování agend stanovených obecnímu
úřadu obce s rozšířenou působností v oblasti státní správy lesů podle zákona 289/1995 Sb., o lesích, zákona č. 500/2004 Sb. správní řád a dalších souvisejících předpisů.

Nabízíme:
• platové ohodnocení v 10. platové třídě dle NV č. 263/2018 Sb.
• zaměstnanecké benefity - flexibilní začátek / konec pracovní doby, dovolená 5 týdnů, 5 dnů zdravotního volna (sickdays), příspěvek na vzdělávání, stravování a volnočasové aktivity aj.
• pracovní poměr na dobu určitou (zástup za RD)
Lhůta pro podání přihlášky je do 12 hodin dne 12. 7. 2019.

Síct či nesíct?
Aneb PRO a PROTI anglického trávníku
Krásný trávník je ozdobou každé zahrady. Jak ho však udržet svěží
v čase probíhající klimatické změny, který se vyznačuje častějším výskytem sucha? Klíčem je intenzita sečení.  
Nižší frekvence sečení a větší výška trávníku znamená mnoho výhod:
zbyde nám více času pro sebe, partnery a děti, ušetříme energii a pohonné hmoty (tím i peněženku) a zejména zlepšíme naše životní prostředí. Nabízíme zde několik jednoduchých zásad:
Síct méně často znamená méně hluku v pěkných slunečných odpo-

ledních, delší trávník mnohem lépe zadrží vodu v půdě a vytváří lepší
životní podmínky pro další rostliny – najednou se objeví jetel, kopretina,
chrpa a přibude hmyz, včetně oblíbených motýlů.
Síct často a držet trávník nakrátko je oproti tomu nudná dřina. Mnoho
sečí a údržba strniště nakrátko znamená i potřebu doplnit vodu – hodně
vody. Udávaná spotřeba vody na m2 trávníku se liší dle různých zdrojů
a i konkrétních podmínek na minimálně 15, běžně 40–50 litrů vody týdně. Kde brát tolik vody, když neprší a studna je prázdná? Zalévat trávník
pitnou vodou z vodovodu se nejeví jako přijatelná varianta.

-- Vyšší tráva lépe zadrží vodu v půdě. -FOTO: archiv autorky

Lepší tedy je:
Nesíct v čase letních třicítek a celé plochy najednou. Vytváření spálených míst místo trávníku není ta správná mozaika, kterou lze na své
zahradě vytvořit, ale místa, kde se hmyz schová, a dozrají semena odkvetlých květin, se uplatní na každé zahradě.
Jak se vypořádat s klíšťaty a alergeny? Každá zahrada se dá pomyslně rozdělit na plochy s trávou sečenou více a pak tou méně. Lze si
i trochu pohrát a založit luční porost. Funguje i na pár metrech čtverečních, 2x ročně sečený, pohledný a bez zálivky.  S pyly se lze vypořádat
sečením před vykvetením trav a pak jedním, příp. dvěma opakováními
v letním období.
Za Komisi životního prostředí Jana Slezáková
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z města a okolí

Pohledem občanů města

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

Cyklokroužek

FOTO: archiv M. Kotnauerové

Velký dík trenérům cyklotýmu Black Bikes
club, Igoru Klajmonovi a Miku Cullenovi za
to, jak se každé úterý ve svém volném čase
věnují našim dětem. Poznávají tak na kole nejen krásnou krajinu okolí Černošic, ale díky
víkendovým soustředěním i jiné kouty čech.  
Michala Kotnauerová

Dnes je první den zbytku tvého života…
O neúctě k zemřelým v našich končinách se
napsalo dost. Černošice nejsou výjimkou. Oba
současné hřbitovy praskají ve švech, o třetím
na Vráži se vedou debaty. Proměna společnosti je bolavá a dlouhodobá, ale něco by šlo rychleji vyřešit. Dříve jsme měli v obci skřínky, které

byly určené jen pro smuteční oznámení. Dnes
tato sdělení občas naleznete na vývěsních deskách, ale jen do té doby, než je překryje plakát
na koncert nebo na mražené krůty.
Nebyla by to inovace, takové skřínky mají
i v menších městech, než je naše. Jednalo by

Milion chvilek pro demokracii v Černošicích

se o tři zasklené skřínky ve třech částech našeho města, kam by bylo možné smuteční oznámení vystavit. Jelikož to je věc, která se týká
všech zastupitelů, napříč politickým spektrem,
třeba se najde společný souhlas a v budoucnu
se dočkáme důstojnější plochy.
Ivan Látal

FOTO: archiv M. Pánkové

V úterý 11. 6. jsme se již podruhé sešli v Černošicích, abychom
odpověděli na výzvu spolku Milion chvilek pro demokracii a vyjádřili svůj občanský postoj k fungování vlády Andreje Babiše.
Na 300 demonstrantů si tak mohlo u černošického kostela poslechnout projevy bývalého diplomata Petra Koláře, režisérky Alice Nellis, disidenta Petra Placáka, senátora Jiřího Oberfalzera,
černošického faráře Zdeňka Skalického, zpěváka Tomáše Kluse
či studentské vedoucí sametové revoluce Moniky Pajerové. Svůj
vzkaz do Černošic zaslal také profesor Tomáš Halík. Vrcholem
večera se pak právem stalo vystoupení disidenta a politika Petra
Pitharta, který do Černošic vážil cestu a přislíbil, že se do našeho
města kdykoli rád vrátí. V závěru celé akce pak vystoupila místní
oblíbená skupina Timudej, jež svým koncertem celou akci podpořila a roztančila účastníky před podiem.
Děkujeme všem, kteří s organizací jakkoli pomáhali, a děkujeme Vám všem, kterým to není jedno.  
Madla Pánková

Tristní situace v Majakovského ulici
V posledním čísle černošického zpravodaje byl článek a uveřejněná
fotografie naší ulice Majakovského na Vráži. Na tento článek musím
reagovat, protože podle vašeho vyjádření není zatím v dohledné době
šance na vybudování nové komunikace z důvodu, že majitelka části
této komunikace chce po městském úřadu neúměrné finanční vypořádání, a proto my, obyvatelé této ulice se prachu a špíny nezbavíme.
Naší ulicí projíždění majitelé z nových ulic, které na ulici Majakovského navazují, a na značku, která je na začátku i konci této ulice a vyzývá
je, aby jezdili pomaleji, bohužel mnozí z nich vůbec neberou ohled.
Dokonce někteří, pokud byli námi na tuto značku upozorněni, se ještě
chovají arogantně. Těm, kteří toto respektují, se snažíme, pokud je to
možné, i poděkovat, ale těch je menšina.
V nových ulicích, které na naši ulici navazují, navíc probíhá stále
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výstavba nových domů. Proto touto komunikací jezdí i nákladní auta
s prašným materiálem. A rovněž bez ohledu na to, že se za nimi zvedá
spousta prachu a v zimních měsících je ulice rozježděná a bláto a nečistoty se valí na naše pozemky.
Stávající dopravní značka, která upozorňuje řidiče, aby jezdili ohleduplně a pomalu, nesplňuje účel a v podstatě není žádná změna k lepšímu. Možným řešením by bylo, že by ulicí Majakovského byl průjezd
zakázán a do ulice by vjížděli jen ti, kteří v ulici bydlí.
Obracíme se proto na městský úřad, zda by toto řešení bylo možné,
zda by nám vyšel vstříc aspoň takto, když my jako plátci zvýšených daní
a starousedlíci nemáme zatím šanci mít stejně kvalitní bydlení a čisté
okolí jako ostatní obyvatelé Černošic.
Jiřina Mašitová, obyvatelka z ulice Majakovského

z historie / z města a okolí

Moje vzpomínka na Marii Fischerovou Kvěchovou
Psal se rok 1963. Rok historicky ne příliš významný, avšak pro nás, tři kluky studující SVVŠ
(později gymnázium) v Radotíně znamenal postupnou přípravu k maturitě, ale též intenzivní
muzikantský život v Hudební škole v Černošicích. Tehdejší ředitel Josef Dražan nám dopřával
možnosti v budově školy hrát i mimo nám určené
vyučovací hodiny. Společně s Janem Borkem
a Zdeňkem Lukášem jsme tvořili komorní smyčcové trio (dvoje housle a viola) a vybírali si repertoár různých autorů – českých i světových. Hrávali jsme i v čase nedělních odpolední. Jen pro
radost. Ale též potěšení našich posluchačů.
V jednom takovém odpoledni jsme přišli naší
hrou potěšit Janovu babičku Marii Fischerovou
Kvěchovou do její vily v Černošicích. Vzpomínám si, že jsme hráli všechny části jednoho Mozartova divertimenta. Byla po celou dobu pozor-

nou posluchačkou a po skončení produkce nám
poděkovala a pochválila nás. Pro mne to byl zážitek nade vše! Vždyť jsem se svými kamarády
vstoupil do míst, kde tato významná umělkyně
žila a tvořila.
V roce 1982 jsem jí poslal gratulaci k devadesátinám. Odpověděla mně a poděkovala
krásným obrázkem. Mám jej dodnes uschovaný
mezi nejcennějšími dárky. Den jejího úmrtí před
35 roky jsem vnímal se smutkem na tváři.
Když procházím Českou ulicí v Kutné Hoře
(bývá to velmi často, v blízkosti města mám svůj
druhý domov – dům po rodičích), vždy se zastavím před domem, kde se slavná malířka narodila
a místo připomíná pamětní deska.
Jsem hrdý na to, že jsem Marii Fischerovou
Kvěchovou mohl poznat osobně.

30 let od listopadu
V souvislosti s letošním
30. výročím událostí kolem 17. listopadu 1989
připravujeme v Černošicích výstavu. Máte-li
doma například dobové
fotografie nebo výstřižky
z novin nebo jiné materiály, které mají vztah
k Černošicím, neváhejte
nás kontaktovat: letopisci@mestocernosice.
cz. Vybrané materiály se stanou součástí
expozice.
Děkujeme za spolupráci
za Černošickou Společnost Letopiseckou
Simona Kysilková Šnajperková

Luděk Sojka

Anketa: Tři malá ohlédnutí za cestami do velkého světa

!

Černošická Společnost Letopisecká vznikla jako skupina sousedů, které zajímá historie místa i jeho obyvatelé. Od jejího založení v roce 2015
jsme uspořádali řadu výstav o zdejším životě z minulosti dávné i nedávné. Právě z této zkušenosti víme, jak těžko se shání materiály zpětně,
například ohledně života ruské emigrace v našem městě před sto lety,
a jen náhodou se nám podařilo na toto téma připravit zajímavý originální
materiál.
Téma migrace otevíráme první částí – 30 let v demokracii. Pro připravo-

vanou výstavu, kterou představíme na srpnové Mariánské pouti, chceme
oslovit zdejší širokou veřejnost – podělte se s námi o svoje zkušenosti!
Ponořte se do svých vzpomínek a zážitků a vyplňte nám krátkou anketu na toto téma. Vyplněný anketní lístek můžete vhodit do schránky
u dřevěného altánu u Základní umělecké školy ve Střední ulici. Nebo
ještě lépe – odpovědi zašlete mailem na naši adresu: letopisci@mestocernosice.cz.
Simona Kysilková Šnajperková, Černošická Společnost Letopisecká

TŘI MALÁ OHLÉDNUTÍ ZA CESTAMI DO VELKÉHO SVĚTA
A GLIMPSE BACK AT OUR TRAVELS TO THE GREATER WORLD
1. Napište, prosím, názvy států, které jste navštívil/a za posledních 30 let.
/Note the names of the countries you have visited in the last 30 years./
Cestování pro radost/ travelling for pleasure:

Cestování za studiem/ travelling for education:

Cestování za prací/ travelling for work:

Cestování za rodinou/ travelling to visit family:

2. Jaký je váš vztah k lidem, kteří se k nám přistěhovali z cizí země?
/How do you perceive people who have moved to Černošice from foreign countries? What is your relationship with them?/
Máte s nimi nějakou osobní zkušenost? Jakou? /Is your attitude based on a personal experience? Tell us about it./

3. Dokážete si představit, že byste nyní odešel/odešla natrvalo do zahraničí? Co by vás čekalo?
/Can you imagine moving abroad right now and never coming back? What would it be like?/

Projekt PŘIŠLI JSME K VÁM, Černošická Společnost Letopisecká, letopisci@mestocernosice.cz
Mariánská pouť 2019, výstava (MIGRACE ČERNOŠICE, V DOBĚ DEMOKRACIE)
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z města a okolí

Spolková činnost ve Všenorech a okolních městech a obcích
Setkání kronikářů, letopisců a milovníků historie i těch, kteří mají rádi, když
se něco pozitivního děje, se uskutečnilo v neděli 19. května 2019 odpoledne. V sále Vladimíra Holana ve Všenorech vítala účastníky výstava ke
spolkové činnosti v Černošicích, Řevnicích, Řitce a ve Všenorech.
Návštěvníci zde měli například možnost vidět dívčí sokolské šaty či ženský sokolský šátek, věnované paní Kabelkovou ze Všenor nebo sokolský
prapor z Horních Mokropes, který vystavil Jiří Vích.
Stejně tak přednesené příspěvky a prezentace přiblížily spolkovou
činnost v Radotíně (Andrea Gruberová), Černošicích (Simona Kysilková
Šnajperková z Černošické Společnosti Letopisecké), Všenorech (Alena
Sahánková). Klub Veteránů Všenory představil Pavel Krejčí. Před budovu
obecního úřadu předjely nádherné veterány, opravené rukama členů klubu. Řevnické spolky představil Jindřich König. Gabriela Křístková přiblížila
Muzeum Laty Brandis na zámku na Řitce. Poslechli jsme si, co vše podnikají Myslivecký kroužek a Jezdecký klub Norma. Závěrečný příspěvek
Pavla Buchteleho přiblížil archivy spolků.
Odpoledne zahájila Eva Tomisová přednesem básně z knihy Vladimíra
Zedníčka Směju se a sténám, věnované Vladimíru Holanovi. Programem
nás celé odpoledne provázel moderátor Martin Golláň. Závěr patřil skvělým chlebíčkům, které nám Martin Golláň přivezl, a makovému závinu, který nakynul do větších rozměrů, než bylo kuchařkou zamýšleno. Alespoň se
dostalo na každého zájemce.
Při poslechu příspěvků a prezentací skláním hlavu nad svými kolegyněmi a kolegy ze sousedních obcí a nad jejich dlouhodobou činností a úžasnými akcemi, které podnikají.
Pro příští rok nám Pavel Buchtele vymyslel téma: chatové osady. Vše-

norská knihovna s Kulturním a historickým výborem mají tedy před sebou
opět zajímavý úkol. Už teď se těšíme na příští setkání.
Část vystavených předmětů je možné shlédnout ještě během července
v pobočce Státního oblastního archivu pro Prahu-západ v Dobřichovicích,
Pražská 728 (otevřeno pondělí + středa 8.00–17.00 hod. do 22. 7.).
Alena Sahánková, Všenorská knihovna
FOTO: archiv ČeSpoLet

-- Před budovu obecního úřadu ve Všenorech předjely nádherné veterány,
opravené rukama členů klubu. --

ČČK Černošice
Motto: A už je tu zas našich toulek čas.

3xFOTO: Luděk Cvrček

Třetí výlet směřoval krásnou krajinou se spoustou roubenek na soukromý gotický hrad Houska, o který se majitel vzorně stará. Pověst praví,
že hrad je bránou do pekel, proto mají na Housce velké vyřezávané pohyblivé peklo. V Doksech
byla možnost prohlídky muzea K. H. Máchy
a muzea Čtyřlístku. Dále jsme pokračovali ke
skalním útvarům pokličky v Kokořínském údolí.
Velký obdiv patří těm, kteří v tropickém vedru
vyšplhali po 315 schodech nahoru. My ostatní
jsme se alespoň prošli ve vonícím lese. Výlet byl
zakončen ve Mšeně u kávy a zmrzliny.
-- Skalní útvary „pokličky“ --

-- Hrad Houska --

Následující výlety:
3. 7. Vimperk hrad, prohlídka města s průvodcem, Chalupská slať (pro účastníky z Vráže
výjimečně odjezd od transformátoru)
7. 8. Železná ruda
4. 9. Rožmitál pod Třemšínem
2.10. Bechyně, Týn nad Vltavou
Přihlášky na telefon 725 019 091, 251 643 304
Helena Mouchová
Za výbor ČČK
Helena Mouchová a Eva Cvrčková

-- Odjezd z Vráže --

Pojeďte s námi do partnerských měst
Spolek pro partnerství evropských měst zve
srdečně naše občany do Německa na poznání
okolí Gerbrunu Wanderung. Výlet se uskuteční
v termínu 19. až 22. září.
Z polské Lešnice nás zvou 14. září na pro-
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cesí na horu Sv. Anny, 12. října na Oktoberfest
a 17. prosince na vánoční mši spojenou s večeří.
Na kurz francouzského jazyka ve francouzském Molsheimu se můžete vypravit 3. až

8. listopadu. Součástí budou i praktické zkoušky v restauraci, obchodě či na koncertě.
Podrobnější informace podá Ingrid Behenská, ingrid.behenska@seznam.cz.
Ingrid Behenská

z města a okolí

Černošičtí senioři byli již podesáté
na Benecku
V polovině června se uskutečnil již desátý
ročník pobytu na Benecku, který každoročně
pořádá pro aktivní seniory z Černošic místní
Dům s pečovatelskou službou. A stejně jako
v předchozích letech si ho i letos všichni pořádně užili.
Objevovali jsme krásy našich hor, navštívili jsme hrad Valdštejn, prohlédli si hornickou
štolu i muzeum v Jánských lázních, kde na nás
ve sto metrech pod zemí v 7°C čekal výpadek
elektrického proudu a naprostá tma.  Kabinovou lanovkou jsme pak vyjeli i na nejvyšší horu
naší republiky, kde jsme se kochali dech beroucím pohledem po zdejších vrchovinách.
Další den pro nás byla připravena exkurze
v pivovaru Rohozec s malou ochutnávkou nefiltrovaného piva přímo od mistra sládka. Společně jsme také vyrazili na safari do ZOO Dvůr

Králové. Zde jsme Africatrucku pod dohledem
ošetřovatelů pozorovali volný pohyb afrických
zvířat.
Přestože po celou dobu pobytu panovaly
vysoké teploty přesahující 30°C, všichni naši
cestovatelé zvládali každodenní výlety na výbornou.
Na závěr pobytu jsme pro naše seniory pozvali živou kapelu vystupující pod názvem Sjetá liška. Hráli nám pěknou lidovou muziku. Během večera se grilovalo maso, jedlo se a pilo
a pro dobrou náladu jsme předvedli připravené kostýmy na dané téma Nebe, Peklo, Ráj.
Velmi nás těší, že se lidé ve vyšším věku umí
takhle bavit a užívat si. Byli jste skvělí!

FOTO: Miroslav Strejček

Miroslav Strejček
Vedoucí DPS

FOTO: Miroslav Strejček

-- Posezení s živou hudbou má u seniorů vždy
úspěch. --

Dechovka
Kdy: středa 24. 7. od 14 hodin
Kde: Dům s pečovatelskou službou
Koncem července se v Domě s pečovatelskou
službou uskuteční venkovní posezení s živou
hudbou. Dobrou náladu nám zajistí kapela Berouňačka, při jejímž vystoupení si ugrilujeme
něco dobrého k snědku.
Rezervaci míst a objednávku jídla lze provést
v Domě s pečovatelskou službou u paní Moniky Lípové, případně na telefonu 723 504 573,  
a to nejpozději 15. 7. 2019.
Miroslav Strejček
Vedoucí DPS

-- Pobyt na Benecku si senioři báječně užili. --

Úspěšná událost v životě včelařského spolku a města
Na konci měsíce května 2019 uspořádal Spolek včelařů pro Černošice
a okolí dvoudenní oslavu Světového dne včely a 105. výročí založení spolku. Vše se soustředilo do kulturního sálu Centra Vráž.
V prvním dnu oslav navštívily výstavu děti z mateřské školy v Karlické
a Barevného ostrova, následně pak žáci šestých tříd místní základní školy,
kteří v přírodopise probírají hmyz a včelu medonosnou. Děti z mateřských
škol s předstihem namalovaly hezké obrázky s tématikou včely a byly odměněny sladkou pochoutkou – medem. Obrázky se staly součástí výstavy
až do jejího ukončení.   V druhém dnu výstavy se přišly potěšit i děti ze
soukromé mateřské školy Mája. Děti ochutnávaly med, pro mnohé to bylo
první setkání se včelím plástem.
Kromě 150 dětí si výstavu přišlo prohlédnout 180 dospělých, mnohdy
s dětmi, které se výstavy zúčastnily v rámci školní akce v dopoledních hodinách. Kromě dvou oficiálních přednášek po celou dobu výstavy náš člen
Pavel Konečný vyprávěl o včelách a dokumentoval jejich život na exponátech úlů a včelích plástů za doprovodu unikátních filmových záběrů.
Živé včely byly umístěny v proskleném úlu a všichni účastníci výstavy
mohli nahlédnout do jejich společenstva, včetně poznání označené včelí
matky a trubců. Zajímavostí pro každého bylo odlévání svíček a figurek ze
včelího vosku, mnoho těchto výrobků si účastnící odnesli domů na památku.
Po celou dobu výstavy byla k dispozici ochutnávka medu našich členů.
Soutěž o nejlepší med, který vybrali sami účastníci výstavy, vyhrál přítel
Hudeček z Třebotova.
Poděkování patří skupině členů našeho spolku za realizaci nápadů, pomoc a vytrvalost v objasňování života včely medonosné účastníkům výsta-

vy. Celá dvoudenní akce proběhla za finanční podpory města Černošice,
obcí Kosoř a Roblín, v neposlední řadě i za sponzorství organizace Včela, příroda a člověk, o. p. s. z Prahy. Výstavu navštívil i zástupce města
Černošice, člen rady města Jan Fara a také starosta obce Kosoř. Všem
děkujeme.
Věříme, že zájem veřejnosti o život včel a činnost našeho spolku vytrvá
do let příštích, kdy hodláme podobnou akci znovu zorganizovat.
Luděk Sojka
předseda spolku včelařů
FOTO: archiv autora

-- U příležitosti Světového dne včely uspořádali černošičtí včelaři
dvoudenní oslavu. -13
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Střední Čechy ožily mladým uměním
Na přelomu května a června proběhl již třetí ročník celostátního happeningu na podporu a popularizaci základního uměleckého školství ZUŠ
OPEN. Poprvé se letos organizátoři rozhodli akci
rozšířit o jeden den – čili bylo ZUŠ OPEN akcí
dvoudenní! Zatímco pátek 31. května si každá
ZUŠka připravila vlastní program v domovském
působišti, sobota 1. června byla určena pro meziškolní spolupráci. Celý ZUŠkový maraton jsme
si užili a pevně věříme, že i všichni diváci, kteří
se vystřídali na řadě vystoupení.
Páteční program jsme zahájili dopoledními
koncerty pro mateřské školy a základní školu
v novém amfiteátru u ZŠ v Mokropsech. Představili se hudebníci a tanečníci, a to jak mladší, tak starší. Odpolední program odstartoval
v krásně zelené zahradě Domu s pečovatelskou
službou, kde zatančil malý a velký Pramínek za
doprovodu lidové muziky. Závěr pátečního ZUŠ
OPEN se poté opět přesunul do Mokropes.
V lesíku nad školou vzniklo, pod rukama výtvarníků v rámci výtvarného workshopu, domorodé
obydlí a na pódiu amfiteátru zahráli hudebníci
jak skladby z oblasti klasické hudby, tak i moderní a současné kusy. Nechyběla ani komorní
a souborová hra. Finále potom připravil jazzový
soubor Second band.
V sobotu se v malebném areálu liteňského
zámečku sešlo na deset středočeských základních uměleckých škol, které prezentovaly svým
kolegům a veřejnosti práci svých tanečníků,
hudebníků, výtvarníků a divadelníků. Celý den
doprovodilo krásné počasí, takže premiéra takovéhoto ZUŠkového festivalu, který ve středních
-- Prezentovány byly práce vytvarníků
a divadelníků… --

3xFOTO: archiv ZUŠ

-- Hlavní program festivalu ZUŠ Open se tentokrát odehrával na malebném zámku v Litni.
Sešlo se zde deset středočeských ZUŠek. --

Čechách nemá obdoby, proběhla skutečně na
jedničku.
Program byl zahájen výstupem mezzozopranistky Ester Pavlů a absolventským koncertem
ZUŠ Řevnice v sále Čechovny. Na scéně u zámecké grotty se pak vystřídala řada pěveckých
sborů a orchestrů, mezi nimiž nechyběl černošický Second band nebo Dětský pěvecký sbor
Tutte le Note. Zelená plocha v dolní části parku
patřila tanečníkům. Představila se velmi pestrá škála tanečních stylů od moderního tance,
přes tanec současný, historický a samozřejmě
nechyběl ani lidový tanec v podání Folklorního
souboru Pramínek. Přímo snovými dojmy diváky
naladily drobné výstupy harfy, kytar nebo saxofonů u jezírka. Horní část zámeckého areálu zaplnili výtvarníci svými díly. Jak oranžérie, tak sala
terrena i interiér zámku byly ozdobeny krajinomalbami, plastikami, fotografiemi a promítanými
animacemi a videi žáků z výtvarných oborů ze
Řevnic, Dobřichovic, Černošic, Kouřimi a Berouna.

Sobotní ZUŠparáda v Litni, jak byl celý program pojmenován, se skutečně velmi vydařila
a přispěla nejen k prezentaci základního uměleckého školství jako takového, ale i k prohloubení spolupráce mezi školami ve Středočeském
kraji. Děkujeme řevnické škole za koordinaci
celé akce.
Na závěr bychom chtěli poděkovat za podporu městu Černošice, Pavlu Blaženínovi, Renátě
Petelíkové a Technickým službám, kavárně Café
Vera, Miroslavu Strejčkovi a DPS Černošice,
Ludmile Zhoufové a ZŠ Černošice, Zdeňkovi
Altynskému a městské policii. Děkujeme i všem
žákům a učitelům za celoroční nasazení a pilnou
práci. Největší dík patří ovšem vám – rodičům
a podporovatelům ZUŠ Černošice, protože bez
přípravy krojů, domácího cvičení, tvoření a povzbuzování by se nám špatně zkoušelo a vystupovalo! Přejeme vám příjemné prázdniny a těšíme se na viděnou opět v září.
Magdaléna Voldřichová
ZUŠ Černošice, www.zuscernosice.cz

-- ...i tanečníků a hudebníků. --

ZŠ Černošice hledá pro nový školní rok 2019-20
učitele přírodopisu (chemie).
V případě zájmu volejte 602 501 121.
14
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Krátké zprávy
ze základní školy
• další školní rok je za námi, písemky jsou napsané, vysvědčení (v době vydání tohoto čísla pravděpodobně) již rozdána, prázdniny před námi
• 13. června proběhl 3. ročník ŠKOLNÍ AKADEMIE s podtitulem Škola základ života, všechna
vystoupení se velmi vydařila, žáci i jejich učitelé
předvedli obdivuhodné výkony
• 42 žáků druhého stupně se zúčastnilo povedeného zájezdu do Anglie, kde navštívili Londýn,
zámek Windsor, Hampton Court i Legoland
• ve vrážské Galerii 90° se uskutečnila výstava Příroda tvoří nás a my tvoříme pro ni, v rámci
vernisáže proběhla aukce dětských obrazů, jejíž
výtěžek bude použit pro nadaci Prales dětem
• na počátku května jsme opět sbírali papír, dohromady jsme vytřídili 9 068 kg papíru, nejlepší
sběrači jsou ve třídách 3. B, 3. A a 5. C, peníze
za papír mohou třídy použít podle vlastního uvážení
• deváťáci se rozloučili se školní docházkou tradičním šerpováním v Club kině
• Žofie Beáta Hulíková, Eva Vrbková, Martin Pšenička, Štěpán Protiva a Matěj Remeš z devátých
tříd nás reprezentovali na prezentační přehlídce
Křížem krážem naším krajem, která se konala
v Mníšku pod Brdy, mezi žáky z dalších škol v Poberouní se rozhodně neztratili, DĚKUJEME ZA
REPREZENTACI NAŠÍ ŠKOLY!
• ve Školní sportovní lize okresu Praha – západ
obhájili naši žáci prvenství z minulých let, GRATULUJEME a děkujeme panu učiteli Vodičkovi, který
naše sportovce na jednotlivé soutěže připravuje
• na konci května proběhla v Club Kině závěrečná prezentace projektu Příběhy našich sousedů,
tým naší školy v konkurenci dalších osmi týmů
zvítězil, více informací v samostatném článku
Přejeme našim žákům, jejich rodičům, pedagogům i přátelům školy klidné a příjemné prázdniny! Školní rok 2019/2020 začíná 2. září 2019.

dovednosti, na jejichž trénink v běžných vyučovacích hodinách nezbývá příliš času. A co jsme si
z příběhu naší sousedky odnesli především? Že
„všechno je to v lidech…“ (citát paní Horešovské,
který se stal mottem celé naší prezentace).
Děkujeme paní Renatě Horešovské, že se
s námi podělila o silný příběh rodiny Hořejšovy,
a blahopřejeme našim žákům!

FOTO: Petr Kubín

Michaela Šlesingerová, koordinátorka projektu

Družinový výlet do Fajnparku
-- Vítězný tým projektu Příběhy našich sousedů
i s naší pamětnicí Renatou Horešovskou --

Rozálie Remešové, Matouše Demka a Dominika Tobka. Jejich úkolem bylo v první řadě pořídit
audionahrávku životního příběhu naší pamětnice
– sousedky – paní Renaty Horešovské, rozené
Hořejšové. Ze 45 minutové nahrávky pak badatelé vybrali to nejdůležitější, vytvořili scénář rozhlasové reportáže a celou reportáž nahráli ve studiu
Českého rozhlasu. Na základě vyprávění paní
Renaty pak děti pracovaly na dalších výstupech
– sepsaly životopis, Marta složila báseň, Anička
složila klavírní skladbu, která na závěrečné prezentaci zazněla, Róza s Aničkou nakreslily portrét
a pánové sestavili závěrečnou prezentaci. Všechny výstupy můžete zhlédnout na www.zscernosice.cz v sekci Projekty.
30. května se v Club kinu odehrála závěrečná soutěžní prezentace celého projektu v oblasti
Dolní Poberouní a Mníšecko. Celkem se do Příběhů zapojilo devět týmů z Dobřichovic, Řevnic,
Mníšku pod Brdy, Davle a Černošic. V této silné
konkurenci předvedli naši žáci nejlepší výkon
a zaslouženě se stali vítězi celého projektu!
Žáci se v rámci tohoto projektu nejen seznámili
s historií jedné černošické rodiny, ale vyzkoušeli
si i práci v týmu, prezentaci na veřejnosti a další

Školní rok se kvapně blíží ke konci a my jsme si
pro děti připravili, jako každý rok, celodenní výlet
- tentokrát do FAJNPARKU u Chlumce nad Cidlinou. Cesta autobusem nám rychle utekla, děti
byly natěšené na nové zážitky.
Po příjezdu do FAJNPARKU jsme zamířili do
Hopsálkova s mnoha atrakcemi, vítala nás ohromná bublina, nafukovací hrad a mnoho dalších lákavých herních prvků. Děti si vyzkoušely jumping
a běhací trampolíny, potom jsme se zamířili zchladit do jezírka, kde na nás čekala osvěžující voda
a mini vodopád.
Abychom si po dovádění trochu odpočali, nasedli jsme do vláčku, který nás provezl částí areálu nacházející se z větší části v příjemném stínu
stromů. Během cesty nám mávali muchomůrky
a motýli, viděli jsme obrovskou kobylku i dinosaury.
Pak jsme vyrazili na projížďku do Safari, kde si
každý mohl vyzkoušet jízdu autem po vyznačené
trase, a kousek dál na nás čekala vesmírná vozítka bez volantu a řídítek. Prošli jsme i naučné
stezky, kde jsme se dozvěděli spoustu zajímavých věcí. Počasí bylo úžasné a děti maximálně
spokojené. Letos se nám výlet opět vydařil, ostatně fotky napoví více.
Ivana Cullen, vychovatelka

FOTO: archiv ZŠ Černošice

Michaela Šlesingerová, tisková mluvčí školy

Naši žáci zvítězili v projektu
Příběhy našich sousedů
Ve druhém pololetí letošního školního roku se
naše škola zapojila do celorepublikového projektu Příběhy našich sousedů, který organizuje
společnost Post Bellum.
Náš badatelský tým sestával z pěti žáků
osmých tříd: Marty Kalouskové, Anny Markové,
-- Pět dní v Anglii si žáci opravdu užili. --

-- Letošní školní akademii zakončila sborová píseň Červnová učitelka. -FOTO: archiv ZŠ Černošice

FOTO: archiv ZŠ Černošice

-- Výlet do Fajnparku se dětem z družiny očividně líbil. --
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Tajemství hmyzí říše
Poslední téma našeho školního pohádkového
programu pro letošní rok byla pohádka „Jak krtek ke kalhotkám přišel“. Krtkovi v jeho cestě za
kalhotkami pomáhala spousta různých zvířátek,
především hmyzu. A tak nás napadlo, že se na
hmyz podíváme zblízka.
Každý den jsme se věnovali jednomu druhu
hmyzu. Uspořádali jsme motýlí den, mravenčí
den, včelí den, pavoučí den a beruškový den.
Za berušky jsme se také všichni převlékli. Sešla
se spousta různých druhů berušek, ale nejvíce
bylo přece jenom těch českých, sedmitečných.
Prohlíželi jsme si hmyzí encyklopedie, vyprávěli jsme si o způsobu života hmyzu, jeho užitku
pro člověka, hmyz jsme zkoumali pod mikroskopem, prohlíželi jsme si různé druhy hmyzu zalité
do pryskyřice a také jsme si sami uhynulý hmyz
do pryskyřice zalévali. Prohlíželi jsme si modely
jednotlivých vývojových stádií hmyzu.
Pro děti jsme zakoupili živé housenky, které
jsme mohli zblízka pozorovat, jak se vykrmily,
zakuklily a jak se z nich vylíhli motýli. Protože
se jednalo o babočku bodlákovou, mohli jsme jí
poté vypustit do naší přírody. Ještě několik dalších dní jsme motýlky viděli na naší zahradě.
Hmyz jsme malovali a vyráběli z nejrůznějších
materiálů. Na hmyz jsme si také hráli. Jaké to je
být tak maličkatý? Ve třídě jsme si z papíru vyrobili obrovská stébla trávy a květiny, mezi kterými
jsme se procházeli jako malinkatí broučci. Jeli

jsme na výlet do motýlária Papilonia, kde jsme
viděli velké množství tropických motýlů, kteří si
sedali i na nás.
Také jsme se jeli podívat do včelína v Ořechu.
Tam jsme se seznámili s prací včelaře, se životem včel a hierarchií v úle. Do úlu jsme nahlédli
a za použití bezpečnostních pomůcek jsme si
zahráli na včelaře. Med jsme také ochutnali.
Byli jsme pravděpodobně poslední, kdo včelín
navštívil, protože dva dny po naší návštěvě kompletně vyhořel. Momentálně probíhá sbírka na
jeho obnovu, do které jsme následně přispěli.
Další výlet byl do Sladovny v Písku do Mraveniště a na výstavu Včela. V Mraveništi jsme
procházeli chodbičkami, jako bychom byli mravenci. Starali jsme se o kukličky a ochraňovali
královnu. Na výstavě Včela jsme prošli celý proces výroby medu a práci včel. Některé se starají
o včelí miminka, jiné uklízí, sbírají pyl, chrání úl
atd.
Do školky přijel pracovník Zoo parku Zájezd,
který nám přivezl ukázat různé exempláře hmyzu, který jsme si tak mohli prohlédnout zblízka.
Velkou mnohonožku a strašilku jsme si mohli vzít
i na ruku. Jedna maminka nám přinesla ukázat
nádherné velké fotografie hmyzu, které se svým
manželem vyfotografovali v naší přírodě. Byl to
jejich velký koníček. Jak podotkl jejich syn: „To
fotili ještě v době, než jsem se narodil a máma
s tátou na to měli čas“.
Pro děti a rodiče jsme v rámci projektu vyhlásili soutěž o výrobu různých druhů hmyzu
z nejrůznějších materiálů. Sešla se nám úžasná

sbírka velmi pečlivě vyrobených, nápaditých
a překrásných exemplářů. Všichni soutěžící dostali zajímavé odměny a my jim moc děkujeme
za vynalézavost a pečlivost.
Školní rok nám zase utekl jako voda. Všem
vám přejeme krásné prázdniny plné pohody
a v září se těšíme na nové děti.
Kateřina Mandová
ředitelka MŠ Černošice Topolská
www.mokropeskaskolka.cz

-- Pracovník Zoo parku Zájezd přivezl dětem ukázat různé exempláře
hmyzu. --

3xFOTO: archiv MŠ Topolská

-- Děti si vyzkoušely, jak se maličký hmyz cítí v trávě. --

Co se děje v Mraveništi

FOTO: archiv MC Mraveniště

Milé maminky, tatínkové, děti a všichni příznivci Mraveniště,
v letošním roce nám přibylo hodně nových tváří, za což jsme moc rádi.
Těší nás, že vás Mraveniště baví a že v něm nacházíte smysluplné trávení času se svými dětmi.
Od září nám ale velká část členů - maminek odejde. Ať už za prací
nebo do porodnic. Sháníme proto maminky, které by se chtěly přidat do
našeho týmu a pomoct nám s vedením Mraveniště. Pozice předsedkyně
je také stále volná, tak neváhejte!
Kdo by měl zájem, pište na mraveniste@seznam.cz nebo volejte
Daně Rychlé na tel. 732 900 505. Děkujeme vám za přízeň, sledujte
naše webovky www.mcmraveniste.cz a také náš facebook Mraveniště
Černošice z. s.
Přejeme vám krásné léto a těšíme se na vás opět v září!
Za Mraveniště Dana Rychlá a Kateřina Lenk
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Nová podoba skateparku se již rýsuje
Vážení čtenáři,
pomalu se nám rýsuje finální podoba černošického skateparku. Na návrhu spolupracuje společnost FIVERAMPS a černošická pracovní skupina
pro realizaci parku. Tato skupina se skládá ze zástupců všech čtyř hlavních sportů, které aktivně skatepark využívají. Společnost FIVERAMPS
nám vytvořila základní návrh, který skupina dodělává tak, aby vyhovoval
místním potřebám. Jedná se zejména o řešení míst na odpočinek, hluk,
pití a hladký a bezpečný provoz. Skatepark je hojně využívaný zejména nově nastupující generací. Je také vyhledávaným místem pro rodiny
s dětmi, které se učí například na kole. Stálé množství návštěvníků dokazuje, že park má smysl zachovat i nadále.
Jaký skatepark bude?
Jsme limitováni prostorem, který jasně definuje jeho hranice. Proto
chceme místo využít co nejefektivněji. Hlavní plocha bude na místě stávajícího skateparku. Stávající asfalt se využije jako základová deska. Velkého vylepšení se dočká i protihlukový val. Předběžně počítáme s variantou
zabudovaných kulatin v železných traverzách. Traverzy budou vsazeny
do valu a mezi ně budou na sebe vloženy dřevěné kulatiny podobně,
jako jsou na městské pláži u sezení pod stánkem. Dřevo nikdy nehyzdí
krajinu. Zároveň tato palisáda odkloní hluk efektivněji, než stávající hliněný kopec, ze kterého po dešti jen stéká bahno na dráhu. V parku bude
i pítko na městskou vodu, které bude sloužit i pro městskou pláž.
Taková je předběžná vize. Samotnou vizualizaci představíme během
srpna, nejpozději začátkem září. Až budeme mít všechny podklady
v ruce, tak budeme zvát zastupitele i veřejnost k jednání o podobě
a fungování parku. Nedílnou součástí bude samozřejmě i jasně definovaný provozní řád. Členové pracovní skupiny jsou: Václav David, Matěj
Vaněk, Alex Veselý, Jan Vošahlík, Jan Slavíček, Václav Musil, Václav
Kalhaus, Pavel Brožek, Jakub Kohlíček, Matěj Večeřa, Karolína Doušo-

vá, Adam Kristensen, Robin Horák, Ivan Lavryshynets a Marek Wolf.
Skatepark a basketbalové hřiště, které by si také zasloužilo větší péči,
jsou poslední dvě volně přístupná sportoviště pro mládež, kde tito lidé mohou zdarma sportovat a užívat si volný čas. V parku vyrostla i řada jezdců,
kteří reprezentovali Černošice na významných soutěžích. Vybudujme jim
proto důstojný areál, za který se běžný černošičák nebude muset stydět,
ať nás mohou reprezentovat naši sportovci i nadále.
O dění v pracovní skupině vás budeme informovat. Najdete nás také na
facebooku, instagramu a youtube jako Skatepark Černošice.
Michal Trešl
FOTO: archiv M. Třešla

-- Na nové podobě skateparku pracuje početná skupina mladých lidí. --

Místní atletka vybojovala páté místo
na Mistrovství České republiky ve víceboji
Klára Zbožínková je věkem teprve mladší žákyně, ale již nyní předvádí úžasné výkony. Proto
se také vydala na Mistrovství České republiky
ve víceboji do Zlína. Počasí přálo a na její cestě
za medailí stály pouze skvělé soupeřky. Celý
víceboj začala Klára prvním místem a vyrovnaným osobním rekordem na 60 metrů překážek
(9,66 s). Tento čas je zároveň pouze o jednu
setinu sekundy horší než nejlepší letošní čas
dosažený v této disciplíně Kateřinou Šebrlovou
(9,65 s).
Po napínavém překážkovém sprintu následoval hod kriketem a sprint na 60 metrů, v nichž

se Klára přiblížila k osobním rekordům. Hodila
skvělých 43,47 m a hladký sprint na 60 metrů
zvládla za 8,58 s. Po těchto dvou disciplínách
byla na průběžném 6. místě v celém pětiboji.
Předposlední disciplínou byl skok daleký,
který dopadl excelentně! Klára zlepšila svůj
osobní rekord o 24 cm a výkon 489 cm znamenal pro ni druhé místo v této disciplíně a posun
na celkovou čtvrtou pozici v pětiboji.
Závěrečný, velmi obávaný závod na 800 metrů o všem rozhodl. Klára do něj šla opravdu
s velkým nasazením a jejím cílem bylo posunout se na medailovou pozici. V závodu si zaFOTO: Hedvika Šebková

běhla nový osobní rekord s výkonem 2:45,55.
Soupeřky běžely, bohužel, o něco lépe a na
medaile tento výborný čas nestačil. Přesto je
páté místo na Mistrovství ČR obrovským úspěchem a všichni věří, že Klára má velké úspěchy teprve před sebou.
„Klára má talent od přírody, zároveň je snaživá a pravidelně chodí na tréninky. Navíc má
ideální somatické a psychické předpoklady
k tomuto sportu,“ říká její trenér Tomáš Vodička. Hlavní náplní Klářiných tréninků je všeobecná atletická příprava a všestrannost, důležité
je však brát ohled i na biologický věk atletky.
„Mým cílem je dostat sportovce na jejich vrchol
v kategorii mužů a žen, vyhnout se zraněním
u mládeže, v dětech a u mládeže vzbudit kladný vztah ke sportu, a zejména pomoci utvářet
skvělou partu kamarádů! Součástí tréninků
jsou také kompenzační cvičení, návštěvy fyzioterapeutů a pravidelně jezdíme na společné
soustředění a další sportovní akce,“ vysvětluje
Tomáš Vodička.
Nově má Klára již po dalších závodech a je
držitelkou dvou zlatých medailí z mistrovství
Prahy ve skoku do dálky (498 cm) a v běhu na
60 metrů překážek (9,77 s). Nyní ji čeká několik dalších závodů a lehčích tréninků. Cílem je
překonat letošní nejlepší čas na 60 metrů překážek a vítězství na Olympiádě dětí a mládeže
v Liberci ve skoku dalekém a sprintu na 60 metrů překážek. Držme Kláře palce!
Hedvika Šebková
ASK Dipoli
-- Talentovaná atletka Klára Zbožínková
s trenérem Tomášem Vodičkou. --
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Prázdniny jsou tu! Nenechejte své děti jen sedět u počítače
ASK Dipoli pořádá pro děti týdny plné pohybu,
dobré zábavy a nových přátelství. Nabídněte
svým dětem něco hodnotnějšího než jen trávení volného času u počítače, televize či bazénu.
Kvalifikovaní trenéři je naučí nejen správnému
a zdravému pohybu, ale i fair play hře a korektnímu jednání vůči kamarádům. Sport je o dobré
zábavě, správném adrenalinu i příjemné únavě
po skvěle stráveném dni.
Pro děti ve věku od 5 do 14 let jsou naplánované dva příměstské tábory v Černošicích (v termínech od 1. do 4. 7. a od 12. do 16. 8.) a tři
příměstské tábory v Dobřichovicích (v termínech
od 15. do 19. 7., od 12. do 16. 8. a od 26.
do 30. 8.). Tábory jsou vhodné pro sportovce
i nesportovce, jsou zaměřené všestranně. Děti
budou rozdělené do skupin podle věku (případně po domluvě je možnost přeřazení ke kamarádům/sourozencům) a vyzkouší si několik sportů
(atletiku, gymnastiku, bojové umění, sportovní
hry...).
Účastníci budou mít zajištěnou stravu a pitný
režim po celý den (od 8:00 do 16:30 hod.). Starat se o ně budou trenéři ze sportovních klubů
a z Fakulty tělesné výchovy a sportu. Všichni trenéři mají trenérskou licenci a zkušenosti s tréninkem a péčí o děti a mládež.
Hlavním cílem táborů je vytvořit kladný vztah
dítěte ke sportu v přátelském prostředí, navázat
nová kamarádství, naučit se spoustu nových
dovedností a získat řadu nezapomenutelných
zážitků. Přihlášky a více informací také o dalších

Proč jsme TYGŘI?
Víte, proč se Tygrům z Černošic říká tygři?
Kde se vzalo toto přirovnání? Historicky žádný
tygr v Černošicích nikdy nebyl, tak proč máme
zrovna toto zvíře v našem znaku?
Psal se rok 1987 a černošický hokej se těšil
oblibě. Stejně jako nyní byl klub postaven na
místních lidech. Hrálo se zde pod otevřeným
nebem a každý, kdo přiložil pomocnou ruku,
byl vítán.

FOTO: Hedvika Šebková

-- Atletice se děti mohou věnovat i o prázdninách na příměstském táboře. --

příměstských táborech, například v Mníšku pod
Brdy či Radotíně, naleznete na www.askdipoli.
cz.
Atletické soustředění
Členové ASK Dipoli mají za sebou již soustředění i úspěšnou účast na několika závodech.
Již od května je možné přihlašovat nové zájemce o tréninky atletiky na další školní rok (od září
2019) a nabídka časových možností tréninků je
velmi široká. Tým trenérů je totiž posílen o nové
mladé kvalifikované síly, které se stále školí no-

Jedním z tehdejších podporovatelů byl
a stále je i pan Věroslav Rajchrt. Na svých pracovních cestách zavítal do města Langnau ve
Švýcarsku, kde se setkal s majitelem sýrařské
firmy. V tomto městě má hokej dlouholetou tradici a pod názvem SC Langnau Tigers se tým
účastní prestižních turnajů. Při jednání se pan
Rajchrt zmínil, že jeho syn hraje v Černošicích
hokej a stejné to bylo i u jeho partnera.
V té době se hokej proměňoval a mnoho nových technologií nebylo na našem trhu dostupných. Jednou takovou věcí byly i hokejové dreFOTO: archiv Michala Marce

vým atletickým a výukovým dovednostem. Od
září čeká přihlášené děti/členy unikátní koncepce vedení tréninků, která zaručuje, že se
při trénincích rozhodně nebudou nudit! Na případné závody se členové ASK Dipoli vždy těší,
nemluvě o společně strávených soustředěních,
která jsou vždy příjemnou třešinkou společného
sportovního snažení. Přihlaste své děti včas,
s námi je sportování bude bavit. Více na www.
askdipoli.cz
Hedvika Šebková, ASK Dipoli

sy. Dnešní děti si ani neumí představit, jaké to
je hrát v bavlněných dresech, které krásně sají
vodu a po zápase jsou o 2 kilogramy těžší. Ve
Švýcarsku měly již dresy nylonové, stejné jaké
jsme znali z hokejových kartiček NHL. Slovo
dalo slovo a do Černošic přicestovala ze Švýcarska zásilka s patnácti dresy, které měly na
hrudi hlavu tygra. Od té doby začal černošický
tým používat ve svém znaku krom názvu i hlavu
této divoké šelmy. Postupem času se znak vyvíjel až do dnešní podoby kousavého Céčka,
které také není dílem náhody, ale o tom zase
někdy příště.
Dokážete si představit, že by měl klub jiný
znak? Asi ne. Spojení Černošice – tygr nám
přijde zcela přirozené a přitom to mohlo být
všechno úplně jinak. Važme si svého znaku
a uchovejme si tento fragment z naší klubové
historie v paměti.
Michal Marc

-- První nylonové dresy dostali černošičtí hokejisté ze Švýcarska. Od té doby jsou tygry. --
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CVIČENÍ PROCvičení
DĚTI 2019/2020
2019/2012 (začínáme
9. 2019)
CVIČENÍ9.PRO
DOSPĚLÉ 2019/2020
Cvičení pod vedením zkušených, odborně vyškolených trenérů
začínáme 9. 9. 2019
začínáme 9. 9. 2019
více na www.sokolcernosice.cz

více na www.sokolcernosice.cz

Cvičení pod vedením zkušených, odborně vyškolených trenérů
DĚTI



Cvičení pod vedením zkušených, odborně vyškolených trenérů
DOSPĚLí

CVIČENÍ PRO DĚTI 2019/2020
začínáme 9. 9. 2019

CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI (RD)





více na www.sokolcernosice.cz

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

AEROBIK






cvičení pro začátečnice i pokročilé
kondiční cvičení s posilováním, jednoduché sestavy
cvičíme s náčiním (overbally, gymbally, činky, stepy)
závěr hodiny vždy patří strečinku
PO 19.00 – 20:30h

BUĎ FIT PRO ŽENY
SPORTOVKY PRO PŘEDŠKOLÁKY
+ 1.třídazkušených, odborně vyškolených
Cvičení pod vedením
trenérů
 cvičení
pro každého ve středně rychlém tempu
 pro děti ve věku od 5 do 8 let
 základy atletiky, gymnastiky, všestranný pohybový rozvoj
CVIČENÍ
 míčové a jiné pohybové
hry RODIČŮ S DĚTMI (RD)
 PO 17-18h, ÚT 16.30–17.30h,
ST od
16:30-17:30
 pro děti
2 do 5 let

 cvičení hravou formou v tělocvičně a na zahradě Sokola

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

 cvičíme s různými pomůckami (míče, padák, obruče, balanční
kameny, atd.)
ATLETICKÁ PŘÍPRAVKA
BODYSTYLING
 pro děti od 5 do 6 let  první seznámení s nářadím (kruhy, lavičky, žebřiny, atd.)
 osvojení základních pohybových
 RD 2-4dovedností
roky: ÚT hravou
9-10h, formou
RD 3-5 let: ÚT 15.30-16.30h
 BĚHEJ, SKÁKEJ, HÁZEJ RÁD ...ATLETEM SE MŮŽEŠ STÁT!
 ČT 17-18h

SPORTOVKY PRO PŘEDŠKOLÁKY + 1.třída

 pro děti ve věku od 5 do 8 let
 základy atletiky, gymnastiky, všestranný pohybový rozvoj
STOLNÍ TENIS MUŽI
 ÚT: 19.30-22.30h, PÁ: 19.30-22h

POHYBOVKY PRO ŠKOLAČKY





pro dívky od 6 do 11 let
 gymnastiky,
míčové a jiné
pohybové
hry
základy atletiky, základy
všestranné
cvičení
 hry,
POšvihadla,
17-18h,základy
ÚT 16.30–17.30h,
ST 16:30-17:30
míčové a jiné pohybové
aerobiku
ST 17.30-18:30h

STOLNÍ TENIS







cvičení pro začátečnice i pokročilé
posilovací cvičení zaměřené na tvarování postavy
cvičíme s pomůckami (posilovací gumy, overbally, malé činky, stepy)
konec hodiny „závěr 10- 15min. protažení posilovaných partií strečinkem
v kombinaci s jógou“
 ČT: 19-20:30h





ATLETICKÁ PŘÍPRAVKA

 PO: 20-22h zápasy C týmu

STREATBALL MUŽI, ŽENY

 pro děti od 5 do 6 let
 ST: 20-21.30h
pro děti ve věku od 8 do 18 let
 osvojení základních pohybových dovedností hravou formou
základy stolního tenisu, následná průprava ke zlepšování hry
BĚHEJ,
SKÁKEJ,
STÁT! TRÉNINK MUŽI
KRUHOVÝ
pravidelně pořádáme
turnaje
pro členy
sokola HÁZEJ RÁD ...ATLETEM SE MŮŽEŠ
 cvičení pro zlepšení kondice a koordinace
 ČTzařadit
17-18h
talentovaní hráči se mohou
na soupisku TJ Sokol Černošice a hrát soutěž
 TRX, činky, overbally, therabandy (příp. posilovací gumy), flowin apod.
ÚT: 17.30-19.30h, PÁ: 18.30-19.30h, SO: 9-11h
 závěr patří strečinku
POHYBOVKY PRO ŠKOLAČKY
 ČT: 20:30-22h

GYMNASTIKA





 pro dívky od 6 do 11 let
MLADŠÍ: pro děti od
let, příprava
na závody
 7 základy
atletiky,
základy gymnastiky, všestranné cvičení
CVIČENÍ PRO SENIORKY: Buďme aktivní do vysokého věku
ÚT: 16-18h, PÁ 14-15h,
15-16.30h
 míčové
a jiné pohybové hry, švihadla, základy aerobiku  kondiční a posilovací cvičení v pomalém tempu aniž bychom zatěžovali klouby
 zapracujeme na správném držení těla a koordinaci
STARŠÍ: pro děti od
let,17.30-18:30h
pokročilí závodníci
11ST
 protáhneme svaly, které mají tendenci se zkracovat
PO: 18-20h, ÚT: 18-20h, PÁ 16.30-18.30h

STOLNÍ
TENIS
Otevření nového
cvičení
pro nejmenší 2-5 let děti s rodiči
každý
pro děti
ve věku
od 8 do 18 let
čtvrtek
od 9-10h!!!

 PO: 9-10:30h, ST: 9-10h
 PO: 9-10.30h, ST: 9-10h

 základy stolního tenisu, následná průprava ke zlepšování hry
 pravidelně pořádáme turnaje pro členy sokola
 talentovaní hráči se mohou zařadit na soupisku TJ Sokol Černošice a hrát soutěž
2xFOTO: archiv V. Kořínkové
 ÚT: 17.30-19.30h, PÁ: 18.30-19.30h, SO: 9-11h

Žij
GYMNASTIKA
pohybem
 MLADŠÍ: pro děti od 7 let, příprava na závody

 ÚT: 16-18h, PÁ 14-15h, 15-16.30h
Děvčata ze Zumba Dance
 STARŠÍ: pro děti od 11 let, pokročilí závodníci
Academy Černošice přivez PO: 18-20h, ÚT: 18-20h, PÁ 16.30-18.30h
la bronz z republikového
finále soutěže Žij pohybem
v kategorii Zumba teams ligy
B a dosáhla tak svého prvního většího úspěchu.
Vendula Kořínková
www.zumbafitness.cz

Poděkování

Rádi bychom vyjádřili upřímné poděkování starostce Sokola Daně Pánkové za její
obětavou a mravenčí práci, kterou pro Sokol dlouhodobě a bezplatně vykonává. Zároveň bychom chtěli poděkovat také všem
dalším dobrovolnicím a dobrovolníkům,
kteří se ve svém volném čase a bez nároku
na honorář věnují trénování dětí a dospělých. Velký dík a obdiv patří zejména manželům Martě a Jardovi Formánkovým za to,
jak profesionálně, intenzivně a neúnavně
vedou černošické gymnastky a gymnasty.
Na tomto   místě bychom chtěli Sokolu
poblahopřát k velmi zdařilé rekonstrukci
budovy. Vzhledem k šibeničnímu termínu
čerpání dotace, kterou Sokol získal od
MŠMT až jako náhradník, to byla práce mimořádně náročná. Bez maximálního nasazení starostky a místostarosty Pavla Hrdiny
by rekonstrukci nebylo možné úspěšně realizovat. Těší nás, že k rekonstrukci mohlo
finančně přispět i město Černošice.  
Členové Komise pro školství
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Soutěž Rebelstyle
měla úspěch
„Všichni povinně zapsat do diářů datum
11. května 2019!“ slýchávali jsme už téměř
rok dopředu. A proč? Konal se totiž již třetí ročník mezinárodní soutěže Rebelstyle
competition, kterou pořádal, jak již z názvu
vyplývá, náš tým Rebels O.K. V Hale Věry
Čáslavské jsme viděli v akci 109 závodníků z deseti různých týmů a čtyř evropských
států. My, jakožto domácí tým (a to doslova,
v Hale Věry Čáslavské nás najdete opravdu
často), jsme měli nejpočetnější zastoupení. Další české týmy, které přijely bojovat
o medaile, byly Astra Klánovice, Jumpers
United, Skiiping Boys – všechny tři z Prahy
a Between z Nového Jičína. Ze zahraničí
přijeli: Crazy Jump – Slovensko, Szombathely – Maďarsko a z Německa týmy Burning Ropes z Beelitzu a Jumpingnos-TSV
Waldtrudering z Mnichova.
I přes dopravní komplikace na železnici
nakonec všichni v pořádku dorazili a po zahajovacím ceremoniálu a společném focení
mohly závod odstartovat rychlostní disciplíny. Jako pokaždé nechyběly rozvázané
tkaničky, spadlé ručky, rozbitá švihadla ani
slzy, ale bez toho už by to nebylo ono. Naše
holky se vzájemně podporovaly a fandily si.
Nejvíce fanynek měl ale rozhodně Tobík,
jediný kluk našeho týmu. Jeho výkon sledovaly téměř všechny a snažily se ho dotlačit
k co nejlepšímu výsledku.   Mezi dlouhým
sledem speedových disciplín náš program
obohatilo vystoupení týmu Jumpers United,
potom přišla na řadu pódiová skladba týmu
z Mnichova a nakonec samozřejmě i show
našeho týmu.  Odpoledne se neslo ve znamení freestylových disciplín ve dvojicích
a čtveřicích, pár odvážlivců předvedlo freestyle i v double dutchi.
Díky stoprocentnímu nasazení našeho
realizačního týmu netrvalo dlouho a přešli
jsme na vyhlášení výsledků. I to se obešlo bez větších prodlev, všichni rozhodčí
obdrželi kromě poděkování i drobný dárek na památku. Nezapomněli jsme ani na
správce haly pana Antonína Hrdinu, který
byl jako vždy velmi vstřícný a i tentokrát
nám s přípravou pomohl. Je to náš Tony
the Hero! 
Zpráva o naší soutěži dokonce byla ve
zpravodajství České televize na programu
ČT 24 ještě v den závodu.
Za nás všechny holky bych chtěla poděkovat organizačnímu týmu akce Olče, Šárce, Jitce a Petru Plazzerovi, kteří měli s přípravou opravdu hodně práce. A děkujeme
i divákům, kteří přišli své svěřence podpořit,
a vytvořili tak příjemnou atmosféru závodu.
Barbora Halounková

-- Děti se u vody vyřádí. -20

Pojďte Berounce naproti
(Sousedská lodní samoobsluha)
Sousedská lodní samoobsluha (komunitní samoobslužná půjčovna kánoí na Berounce) vznikla v roce 2017. S nápadem přišla a realizovala
ho spolu s mnoha sousedy a dobrovolníky Maria
Cavina, mimo jiné také spoluzakladatelka černošického Klubu Ferenc Futurista. Jejím úmyslem od počátku bylo vytvořit ze zanedbané části
pozemku prostor pro setkání, nabídnout lákavý
přístup k řece a obnovit tradici lázeňského života
u Berounky. Autory návrhu půjčovny jsou architekti Vojtěch Fejlek a Mikuláš Novotný. Půjčovna
se nachází na pozemku bývalé Chvojkovy plovárny (Chvojkárny), tedy na druhém, lipeneckém
břehu, nedaleko od černošické lávky – vedle
chatové osady Nad Jezem, naproti tenisovým
kurtům (její poloha je zaznamenána také na
google mapách).
Půjčení loďky je velmi jednoduché – v kavárně Bárka na Vrážské ulici č. 326 zaplatíte příspěvek na údržbu (pro obyvatele Černošic je
nižší) a zapůjčíte si (oproti záloze) klíč od branky
a úschovny lodí, ve které se nacházejí jak kánoe, tak pádla a také vesty pro děti. K dispozici
jsou i dva malé vodotěsné barely, které zajistí
bezpečí osobních věcí. Celkem je na výběr 6
laminátových kánoí. Díky pečlivé starosti nových
majitelů je nově pro návštěvníky, kteří si zapůjčí
kánoe, k dispozici krásně zrestaurovaný dřevěný suchý záchod (kadibudka).
Kavárna Bárka je otevřena od pondělí do pátku 11.30-19.30, o víkendech většinou 10-18,
ale lze se s obsluhou domluvit i na jiné době
výpůjčky nebo vrácení. Je výhodné si loďky předem rezervovat na tel. č. 773 508 882, případně 602 117 708.

Upravený a udržovaný prostor u půjčovny je
také možné si pronajmout (k nejrůznějším událostem), a to po dohodě s Evou Havelkovou
a Mariou Cavinou na mailu pujcovna.cernosice@gmail.com.
V minulém roce se zde konalo několik narozeninových oslav, dětských merend, konalo se
také opékání pstruhů, oslavy konce školního
roku, výtvarné dílny, seminář vysokoškolských
studentů, ale i jarní úklid, oprava lodí, sekání
kopřiv aj.   Prostor využívá také školka a škola
Jeden strom.
Celoročně, za každého počasí každou sobotu v 10 hodin, se na Chvojkárně scházejí a otužují členky a členové Říčního otužovacího spolku ŘOVSOŽ, kteří s radostí přijímají nové členky
a členy. Než se ochladí, scházejí se pravidelně
k sobotnímu rannímu plavání. Nyní, vzhledem
k nešťastné absenci přívozu Kazín, členky ŘOVSOŽ někdy napodobují trasu přívozu, od lávky
až ke Kazínské skále. Ve spolupráci s paní Ludmilou Sombatiovou Chvojkovou (vnučka zakladatele Chvojkovy plovárny) a paní Zdeňkou Knězů připravují obnovení tradice tzv. Kazínské míle.
První happening se bude konat 24. 8.
Děkujeme všem sousedům, kteří se podílejí
na provozu půjčovny a pomáhají udržovat prostor - jmenovitě Janu Žákovi, Františku Havelkovi, Davidu Hulíkovi, Adolfu Stejskalovi.
Přijďte si zaplavat na Chvojkárnu!
Eva Havelková a Maria Cavina
Více najdete i na
https://sousedska-lodni-samoobsluha.webnode.cz/

3xFOTO: archiv Sousedské lodní samoobsluhy

-- Projížďka na kánoi po Berounce je
příjemnou záležitostí. --

-- Na tom, že zde Sousedskou lodní samoobsluhu
máme, má nemalý podíl i nadace Via. --
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Jaký byl Víkend otevřených zahrad
Milá přítelkyně,
je to opravdu velká škoda, že jsi druhý červnový
víkend nemohla přijet k nám do Černošic. Dělo
se toho tolik…
Celým městem zněla jazzová muzika: koncerty, jazzová snídaně, open-air hudba, kde třeba
potkáš lidi, které jsi už pár let neviděla (ahoj,
Jano).
A do toho všeho ještě Víkend otevřených zahrad. To byla senzační akce. Letos navázali na
tradici minulých let a poprvé se zapojili i majitelé

zahrady u vily Rudolfy u Berounky. Velká paráda!
Paní Olga Humlová všechny zvědavce osobně
provázela, zasvěceně a trpělivě zodpovídala nekončící dotazy.
Je skvělé, jakou krásu dokázali nadšení majitelé s pomocí dalších odborných rukou vytvořit
ze zanedbané zahrady bývalého „důchoďáku“.
Líbilo by se Ti to. Jejich zahrada se stala pro
tento víkend nejen místem hodným obdivu, ale
i místem setkávání, seznamování a sbližování
(zdravím, Mileno).

To, že se někdo odhodlá otevřít dokořán svoje
vrátka, je báječné. Chci věřit, že za rok dalších
pár majitelů hezkých zahrad překoná svůj stud,
obavy a předsudky a bude mít chuť se také
pochlubit. Jsem hrdá na (některé) lidi z našeho
města, jsem hrdá, že sem můžu patřit.
Tak nezapomeň! Zase za rok!
Zdeňka Knězů

P.S. A víš, že zahradou prošly přes čtyři stovky lidí a pro Fond Černošice se vybralo přes
4500 korun?
FOTO: archiv autorky

FOTO: Petr Kubín

-- O prohlídku zahrady u vily Rudolfa byl velký zájem. --
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Ohlédnutí za královským průvodem
Napsali nám z Molsheimu: „Příští rok nás tu
máte zas!“
Letošní pochod Karla IV. byl pro Spolek pro
partnerství evropských měst opravdu rušný. Jen
z partnerského města Themaru přijelo na 50
lidí, z toho ovšem většinu tvořil mužský pěvecký
sbor, který se sice pochodu nezúčastnil, zato
nám těsně před startem v Jedličkárně krásně zazpíval. Ze spřáteleného Molsheimu dorazilo 27
Francouzů – kromě tradičních účastníků také divadelní skupina, která alespoň v neděli (2. června) pochodovala se všemi na Karlštejn. Po oba
dva dny šla s průvodem Karla IV. také Brigitte
Gremmel, která nám sepsala své postřehy.
„Je to krása, když Karel IV. se svým dvorem
táhne podél řeky Berounky, aby navštívil svůj
hrad. Pod žhnoucím sluncem, neboť to se na
pochod zpravidla usmívá. Alotrium a spolupořádající spolky přivedly do 21. století zlomek
historie k největší radosti účastníků a přihlížejících.
CESTOU
Místní obyvatelé i turisté stojí podél cesty
a mávají. Ze všech stran se ozývají odpovědi na
provolávání slávy, které z plna hrdla křičí účastníci průvodu. Malí, velcí – všichni mají v očích
šťastný výraz. Jejich potlesk nás povzbuzuje
-- Příští rok přijedeme zase, vzkazují
z Molsheimu. --

FOTO: Anna Nováková

a utvrzuje v přesvědčení, že jsme udělali dobře,
když jsme tady.
DOPROVOD
Dva dny trvající průvod prochází městy a vesnicemi za povzbuzování četného pokojného publika. Je to pro nás nesmírně osvěžující v těchto
napjatých časech. Seriózně i se špetkou humoru hraje císařův doprovod své role. Má přitom
úctu k historii a rovněž publiku. S velkým mistrovstvím plní tito dobrovolníci svou misi a na
druhé straně spolky nebo děti ze školy vzdávají
císaři svůj hold.
ORGANIZACE
Takováto akce, jako je pochod Karla IV., vyžaduje mimořádnou organizaci. Uzavření cest,
občerstvení pro účastníky i koně, participace
policie a mnoho dalšího není snadná práce.
A nesmíme zapomínat na záchranku. (Věřím,
že ten mladý muž, ze kterého kamarádi sundali
brnění, protože se necítil dobře, je dnes úplně
v pořádku.)
Děkujeme za pozvání a příští rok určitě přijedeme zas!“
Potud Brigitte Gremmel. Nutno ještě dodat,
že Spolek pro partnerství evropských měst
měl na akci svůj stánek, kde prodával produkty

-- Z partnerského Molsheimu přijíždí na
průvod pravidelně. --

z obou uvedených měst. Děkujeme všem, kteří
nás podpořili. Část výtěžku použije spolek na
přátelské fotbalové utkání mezi dětmi z Themaru
a SK Kazín (víkend 21.–23. června). Přijďte povzbuzovat do Dolních Černošic!
Hana Houštecká

FOTO: Anna Nováková

FOTO: Petr Kubín

FOTO: Petr Kubín

-- V Černošicích si královská výprava na chvíli odpočinula. -22
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7xFOTO: Petr Kubín

-- Královská družina přichází. --- Košt vín byl letos novinkou. --

-- Občas bylo potřeba se i ochladit. --

-- Součástí akce byly i oslavy dne dětí. --

-- Nechyběla ani dílnička pro děti. -23
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Poděkování příznivcům Jazz Černošice 2019
Vážení přátelé umění, jazzu a dobrého vkusu.
Máme za sebou 14. ročník jazzového festivalu, který se nám z pohledu pořadatelů jeví jako
jeden z nejúspěšnějších. Děkujeme vám, všem
divákům za neutuchající přízeň a věříme, že
jste si vrchovatě užili kvalitní hudební produkce
a každý z vás si našel to, co má rád. Ať již to byl
např. dětský sbor Mifun, Jan Spálený a ASPM,
koncert Jiřího Suchého a Jitky Molavcové,
či nespočet dalších účinkujících.
Akce podobného rozsahu se neobejde bez
výrazné finanční a materiálové podpory ať již
ze strany veřejných institucí, či soukromých

subjektů. Dovolte nám proto na tomto místě poděkovat za podporu z veřejných zdrojů v rámci
grantových programů na podporu kultury městu
Černošice a Středočeskému kraji. Dále děkujeme generálnímu sponzorovi festivalu, jímž pro
tento rok byla Raiffeisenbank, a celé řadě dalších, převážně místních firem, jejichž finančního
příspěvku si nesmírně vážíme. Jmenovitě - IBS
Rokal, Rokal Praha, Stavitelství Řehoř, Tybet
Invest, restaurace Bolleta, Lottmann, Sick, Hes
stavební, Kaplan, Albet group, Harmonikas, Metal Quatro, European Cars, Salon Lucie, Petrof
Pianos, Rumpold, Pilsner Urquel, NBE, Auto-

doprava Pešata, PicNic, Club Kino Černošice
a Šiba Plus s.r.o. Stejně tak děkujeme všem
inzerentům, kteří placenou inzercí podpořili vydání 17000 výtisků Jazz News, které jsou páteří
propagace festivalu v širokém okolí od Radotína
přes Zbraslav až po Karlštejn. Snad jsme na nikoho nezapomněli, pokud ano, není v tom zlý
úmysl, ale jen a jen náš věk.
Ještě jednou tedy moc a moc děkujeme všem
za projevenou podporu a přízeň, mějte se krásně a za rok nashledanou.
Josef Barchánek, Pavel Blaženín
a Michal Strejček, Jazz Černošice

13xFOTO: Michal Strejček

-- Yellow Sisters --

-- Paul Batto --- Veronika Moudrá --

-- Second Band --- JJ Brass Band --
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-- Mike Sinbiosis --

-- Jan Spálený and ASPM --

-- Dětský sbor Mifun --

-- Crystal Monee Hall -FOTO: Michal Burian

-- Chorus Pullearis --

-- Jiří Suchý --

-- Emil Viklický --

-- Ondřej Štveráček --

-- Dech Band -25
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160 dětí a 141 rodičů z 81 rodin z Prahy-západ podpořili
Dobří andělé. Pomáhat je potřeba i nadále.
Když rodinu zasáhne vážné onemocnění – ať už rodiče nebo dítěte – dopadne
jeho tíha na každého z jejích členů. Dobří andělé dlouhodobě podporují rodiny
s dětmi, ve kterých se objevila rakovina
nebo jiné vážné onemocnění. Pravidelnými finančními příspěvky jim pomáhají
překlenout těžké životní období.
„Kromě výdajů spojených s léčbou či rehabilitací pacienta se rodiny snaží z příspěvků zmírnit
dopad vážného onemocnění také na sourozence,“ vysvětluje Šárka Procházková, ředitelka nadace Dobrý anděl, jejímž prostřednictvím dárci
– Dobří andělé – podporují tisíce rodin po celé

České republice. „I když peníze nikdy nevynahradí čas rodiče věnovaný dítěti, nemusí se například vzdát oblíbeného kroužku nebo mohou
vyrazit s kamarády v létě na tábor či školní výlet,“
dodává.
Pravidelnost pomoci
Za necelých 8 let fungování nadace podpořili
Dobří andělé v Praze-západ desítky dětí. Počet
nových žádostí o pomoc ale stále roste. „Kromě
rodin, v nichž se rodič nebo dítě potýká s onkologickým onemocněním, podporujeme každý
měsíc také rodiny s dětmi s nejrůznějšími vážnými onemocněními či kombinovanými postiženími. Pomoc je v těchto případech dlouhodobá,

často v řádu let,“ doplňuje Šárka Procházková.
Každý dárce, který by chtěl rodiny podpořit, si
může zvolit výši částky i frekvenci zasílání pomoci. Navíc má možnost si přečíst příběh konkrétní rodiny, které pomohl. „Stačí si na stránkách
nadace Dobrý anděl vytvořit registraci a zaslat
první příspěvek. Ve svém Andělském účtu pak
každý dárce vidí informace o rodině,“ vysvětluje
Šárka Procházková a dodává: „Pro rodiče představuje podpora Dobrých andělů v takto těžké
situaci pomoc nejen finanční, ale také psychickou – mají pocit, že na to nejsou sami, jsou klidnější a mohou se tak více věnovat tomu, co je
důležité.“

FOTO: Andrea Sovová

-- Šárka Procházková s dětmi, kterým pomohli Dobří andělé. --
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Markéta Křížová
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Mezinárodní hudební kurzy v Černošicích
Kdy: 22.–28. července
Kde: ZŠ Jeden strom, Karlštejnská 253
Mezinárodní hudební kurzy se letos uskuteční
na novém místě, v budově školy Jeden strom.
Hudební kurzy jsou příležitost pro každého se
nezávazně a bez tlaku, který vyvíjí školy a soubory svými požadavky, zdokonalit, dozvědět se
nové věci a zahrát si v inspirujícím prostředí špičkových muzikantů. Letos se mi podařilo k účasti
získat zpěváka, sbormistra, dirigenta a multiinstrumentalistu Stanislava Mistra, na housle
a violu Alexandera Shonerta.

Vítáni jsou všichni zájemci bez ohledu na
věk a hudební vyspělost. Kromě sólových hodin vytvoříme soubory komorní hudby ze všech
nástrojů, které se zúčastní, vítány jsou všechny.
Součástí kurzů jsou semináře nástrojové technologie, intonace, interpretace a improvizace
z pohledu houslí a zpěvu. Kdo se přihlásí ke
mně, může se kromě houslí, violy a zpěvu zdokonalovat i ve hře na violu d‘amore, erhu, cink,
zobcovou flétnu a malou harfu.
Své umění mohou všichni uplatnit na závěrečném koncertě, který se uskuteční 28. července

v 19 hodin v sále na Vráži. Nejen pro účastníky kurzů může být zajímavý koncert lektorů
23. července v 19 hodin.
Kurzy podporuje město Černošice a Středočeský kraj.
Případné dotazy zodpovím na v.polivka@seznam.cz nebo na tel. 724 578 031, 605 720
158, informace lze najít i na www.polivka.biz.
Václav Polívka

4xFOTO: archiv V. Polívky

-- Alexander Shonert bude učit na kurzech… --

-- …a rovněž vystoupí na koncertě lektorů. --

-- Václav Polívka --

-- Stanislav Mistr --

Koncert lektorů Mezinárodních hudebních kurzů
Kdy: 23. července v 19 hodin
Kde: městský sál na Vráži
Koncem července zazní v sále na Vráži v Černošicích koncert  lektorů Mezinárodních hudebních kurzů - housle Alexander Shonert, Václav Polívka,
zpěv Stanislav Mistr, klavír Natalia Shonert.  Zazní skladby J. S. Bacha,
F. Kreislera, N. Paganiniho a S. Prokofjeva.

Vstupné 150/100 Kč, zlevněné v předprodeji v květinářství u nádraží,
Karlštejnská 252. Koncert podporuje město Černošice a Středočeský
kraj.
Václav Polívka
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z města a okolí

Mariánská pouť
Kdy: 17. a 18. srpna
Kde: na návsi u kostela
Zapište si prosím do svých kalendářů datum letošní Mariánské pouti. Můžete se opět těšit na hudbu rozličných žánrů, jarmark, pohádky pro děti
a hlavně na sousedské setkání na návsi před kostelem.
Letos Vám na pouť přijede zahrát a zazpívat Vlasta Horváth s kapelou,
tedy zpěvák, jehož jméno je spojeno s vítězstvím ve druhé řadě soutěže
Česko hledá Superstar. Nenechte se ovšem mýlit, že by Vlasta byl v muzice pouhým nováčkem. Muzikální schopnosti projevoval již od útlého věku
FOTO: archiv interpreta

a v letech teenagerovských úspěšně koncertoval s vlastní skupinou. Vlasta
svým odhodláním a přístupem k hudební tvorbě dosáhl respektu v českém
showbyznysu.
Závěr Mariánské poutě (neděle 18. 8. v 18 hodin) pak bude patřit koncertu Černošické komorní filharmonie a Pražských Pěvců pod vedením
Stanislava Mistra. Zazní Čtvero ročních období a Gloria Antonína Vivaldiho,
houslové sólo zahraje Václav Polívka.
Tak nezapomeňte, 17. a 18. srpna se uvidíme na pouti.
Pavel Blaženín
FOTO: archiv ČKF

-- Letošní Mariánskou pouť uzavře vystoupení Černošické komorní
filharmonie pod vedením Stanislava Mistra. --

Letní kino na pláži

-- Vlasta Horváth vystoupí na černošické pouti poprvé. --

Výstava "Přírodou a krajinou
České republiky"
Kdy: 24. 7. až 14. 8.
Kde: galerie v Mokropeské kapličce
Výstava pokračuje v tradici předešlých výstav tohoto názvu, nyní krajinářskými fotografiemi z oblastí kolem dolní Vltavy ke Kralupům, kolem
Berounky v Českém krasu, Sázavy u Jílového, v Podkrkonoší kolem Rtyně a Svatoňovic, v Podkrušnohoří u Oseka, Chomutova, Povltaví kolem
Zbraslavi, Jarova a Vraného a dalších krásných míst, které ještě přibudou.
Nechybí doprovodné texty místopisu a informace o přírodních zajímavostech u fotografií. Snahou výstavy je pohledem přenésti lidskou mysl do
přírodního prostředí, zachytit a zviditelnit charakteristické rysy různých
krajin.
Emanuel Otavský

SMOLÍK + KAHOVEC + SODOMA
Kdy: 2. 8.
Kde: Lesní divadlo Řevnice
Na začátku srpna se můžete těšit na unikátní trojkoncert, který tady ještě
nebyl.
Jakub Smolík slaví letos 60 a jeho fanoušci se v Řevnicích můžou těšit
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Mokropeská plážová sezóna s letním kinem pokračuje. Na sobotu 29. června je připravena Oslava začátku léta. Míchat se budou
nové letní drinky, bude se i grilovat. A samozřejmě nebude chybět
hudba. Začínáme v 16 hodin.
V červenci se pak po dva sobotní večery bude opět promítat
film pod širým nebem. Na první červencovou sobotu (6. 7.) je připraven film Dokonalý trik, což je thriller z dílny Christophera Nolana.  O čem je? Existuje tajemství, kvůli kterému byste zabíjeli?
V tomto napínavém a vzrušujícím thrilleru uvidíte Hugh Jackmana
a Christiana Balea v rolích dvou soupeřících kouzelníků, jejichž
snaha předčit jeden druhého se změní ve smrtelnou past. Scarlett Johansson jako půvabná asistentka se stane figurkou i hráčem v jejich soupeření. Geniální příběh a úžasný zážitek.
Čtrnáct dní nato (20. 7.) se pak bude promítat britská komedie
Ztratili jsme Stalina. Téma, kterému se film věnuje, je jasné již
z názvu. 5. března 1953 umírá muž. Tím mužem je Josef Stalin.
Po jeho skonu vypuká v řadách jeho nejbližších naprostý zmatek
a panika. Na to, co nastane po skonu velkého vůdce, se dosud
báli jen pomyslet. Vždyť Lenin byl, je a bude vždy živý. Proč by
nemohl i Stalin? Během jeho života se soustředili především na
to, jak jej přežít. A teď se začnou naplno projevovat absurdní a pokřivené charaktery všech těchto Stalinových pohrobků.
Vstup do kina je zdarma! Bar je během promítání otevřen,
ovšem místa k sezení jsou omezená. Takže cokoli si donesete na
sezení, bude velkou výhodou.
Jana Skořepová, Pláž Mokropsy

na Jakubovy nejlepší a nejznámější písničky. Karel Kahovec koncertuje
s George & Beatovens a převzal repertoár Petra Nováka, takže kromě Popravy blond holky, Paní v černém, Modřínů háj, zazní i Hvězdička blískavá,
Povídej a Já budu chodit po špičkách. A nakonec Viktor Sodoma. Ten
vystoupí s repertoárem The Matadors.
Dana Jakešová

z města a okolí

červen
29. 6.

Přehled akcí v Černošicích
Oslava začátku léta – Nové letní drinky, Dj a grilování

16.00, Pláž Mokropsy

Letní kino na pláži: Dokonalý trik – thriller z dílny Christophera Nolana
Hudební sobota na grilu – Acoustic Noise Band
Farmářské trhy
Farmářské trhy
Letní kino na pláži: Ztratili jsme Stalina – britská komedie
Mezinárodní hudební kurzy – koncert lektorů
Farmářské trhy
Farmářské trhy

Pláž Mokropsy
19.00, Club Kino
8.00-12.00, prostranství před nádražím v Mokropsech
8.00-12.00, náměstí Centra Vráž
Pláž Mokropsy
19.00, městský sál na Vráži
8.00-12.00, prostranství před nádražím v Mokropsech
8.00-12.00, náměstí Centra Vráž

Dobřichovické divadelní slavnosti (DDS): Kachna na pomerančích –
komedie
DDS: Je úchvatná – komedie
DDS: Bizzare Band – koncert (folk/šanson)
DDS: Je úchvatná – komedie
DDS: Řeči – premiéra komedie (dále se hraje: 19. 7., 20. 7., 21. 7., 23. 7.,
25. 7., 26. 7. a 27. 7.)
Trojkoncert - Jakub Smolík, Karel Kahovec a Viktor Sodoma

20.00, zámek Dobřichovice

červenec
6. 7.
6. 7.
13. 7.
13. 7.
20. 7.
23. 7.
27. 7.
27. 7.

v okolí

červenec
4. 7.
10. 7.
12. 7.
13. a 14. 7.
18. 7.
2. 8.

20.00, zámek Dobřichovice
20.00, zámek Dobřichovice
20.00, zámek Dobřichovice
20.00, zámek Dobřichovice

Lesní divadlo Řevnice

Nové knihy v městské knihovně v Černošicích
Beletrie :
BLANÁŘOVÁ, Alena: Slzy od smíchu – český
humoristický román;
BUSSI, Michel: Byla prý docela hezká – francouzský thriller o těžkém životě afrických imigrantů ve Francii;
COLE, Martina: Zlomení – anglický román,
volné pokračování autorčina nejslavnějšího románu Maniak;
DONLEA, Charlie: Nevěřte tomu – americký román o vyšetřování deset let staré vraždy;
EPSTEIN, Marek: Dravec – psychologický román o zradě, pomstě, zázraku a odpuštění od
respektovaného filmového scenáristy;
FALCONES, Ildefonso: Dědicové země –
historický román odehrávající se v Barceloně na
přelomu 14. a 15. století;
GABALDON, Diana: Ledový dech – 6. pokračování knihy Cizinka;
HORÁKOVÁ, Naďa: Brněnské nevěstky –
historická detektivka zavede čtenáře do královského města Brna v polovině 14. století;
HŮLOVÁ, Petra: Zlodějka mýho táty – český
psychologický román na téma střídavé péče;
LAMBALLE, Marie: Hortenziová zahrada –
romance německé autorky, ve které se propojují životní osudy tří Francouzek, které dělí více
než osmdesát let;
MUKWEGE, Denis: Lékařem v africkém
pekle – biografický francouzský román, o násilí
páchaném na ženách ve východním Kongu;
NIEDL, František: Pach krve – historický román;
OVERTON, Hollie: Za zdmi – román o domácím násilí a hranicích, které je člověk v okamžicích největšího zoufalství schopen překročit;
PONCAROVÁ, Jana: Podbrdské ženy – kniha vypráví příběh jedné rodiny na podbrdském
venkově v průběhu 20. století;
REIFOVÁ, Marie: Kdo maže, ten jede – český
humorný detektivní příběh;
ŠŤASTNÁ, Barbora: Láska pro samouky –

román pro ženy;
TESAŘ, Milan: Volané číslo existuje – humoristické povídky o mobilních telefonech;
WHITTON, Hana: Větrná hůrka rodiny
Brontëových – historický román o životě sourozenců Brontëových , kteří významným podílem zasáhli především do anglické literatury 19.
století.
Naučná literatura:
1000 sportovních vozů – encyklopedie představuje historii sportovních automobilů od počátku 20. století do současnosti;
KUBY, Clemens: Na cestě do sousední dimenze – kniha popisuje setkání s duchovními osobnostmi z různých kultur a částí světa.
V centru pozornosti autora je reinkarnace a zázračné uzdravování;
MÜLLER, Karel B.: Dobré vládnutí ve veřejném nezájmu: lokální politické elity jako klíčoví aktéři demokratizace? – studie se zaměřuje na porozumění případům dobrého vládnutí
v Česku. Autor zkoumal tři menší města (mezi
nimi i Černošice) a jejich politické představitele,
kteří ve zkoumaném období prosazovali princip
dobrého vládnutí;  
OBAMA, Michelle: Můj příběh – silné a inspirativní osobní vzpomínky bývalé první dámy
Spojených států amerických;
PETERSON, Jordán B.: 12 pravidel pro život:
protilátka proti chaosu – kniha renomovaného psychologa a jeho odpověď na otázku: Co
by měl znát každý člověk v moderním světě?;
POLÁČKOVÁ, Klára: Himalájský deník – intimní zpověď české horolezkyně o průběhu přípravy a výstupu na Mount Everest;
RADOSTOVÁ, Magdaléna: Vietnam s vůní
koriandru – kniha představuje Vietnam, jak jej
poznala autorka z mnoha cest do Asie z vlastních zkušeností i od místních přátel, kteří aktivně
při tvorbě knihy pomáhali;
SZÁNTÓ, Jakub: Za oponou války: zpravo-

dajem nejen na Blízkém východě – autor
v knize přibližuje svou novinářskou práci a osobní svědectví s tím spojená.
Knihy pro děti a mládež:
Moře a oceány – populárně naučná publikace
pro děti;
FLANAGAN, John: Hraničářův učeň. Klan
Rudé liška – fantasy, 13. díl;
HAVEL, Jiří: Malované čtení – krátká vyprávění, ve kterých jsou slova nahrazena obrázky, pro
začínající čtenáře;
HORÁČEK, Petr: Nenažraná koza – obrázkový příběh o nezbedné koze, která se rozhodla
ochutnat na farmě všelicos, pro děti od 3 let;
KAHOUN, Jiří: Jak se mají včelí medvídci?
– další krátké a bohatě ilustrované příhody neposedných čmeláků Čmeldy a Brumdy;  
LAMKOVÁ, Hana: 4 záhadné příběhy Čtyřlístku – komiks;
SHAKESPEARE, William: Příběhy z her –
přepis her do povídkové podoby, pro starší
děti;
WATTS, Claire: Přírodní katastrofy – obrazová publikace určená především dětem přináší
informace o nejrůznějších katastrofách, které
může způsobit Země.

Prázdninová provozní doba
O prázdninách bude provozní doba
beze změn

Otevírací doba v knihovně:
Pondělí: 9.00–11.30
12.30–18.00
Středa:
9.00–11.30
13.00–19.00
Čtvrtek: 		
12.30–16.00
Pátek:
9.00–11.30
naše telefonní číslo: 221 982 562,
knihovna@mestocernosice.cz,
on–line katalog knihovny
www.mestocernosice.cz nebo na
www.naseknihovna.cz/cernosice
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Dobřichovické divadelní slavnosti
Kdy: 21. 6.–27. 7.
Kde: zámek Dobřichovice
Koncem června odstartoval již 11. ročník tradičních Dobřichovických divadelních slavností. Repertoár je opět lákavý, samé komedie! Některé
jsou tzv. „řachandy“, jiné spíše hořké, lechtivé či
hudební. A proč ne? Humor nemůže nikdy uškodit, tak proč ho nebrat po velkých dávkách.
Divadelní soubor Klicpera Sadská uvede hned
4. července úspěšnou komedii Kachna na pomerančích v režii Sylvy Triantafillou. Ďábelsky rozehraná partie manžela o tom, jak získat zpět svoji
ženu za pomoci jejího milence a své sekretářky.
A tak se všichni zúčastnění a jedna vzdorovitá
kachna ocitnou na víkendové šachovnici obratného hráče snažícího se dobýt zpět svou královnu.
Ďábelská taktika se nejen ukáže být účinnou, ale
přináší i řadu humorných situací. Hrají František
Černý, Ivana Skříčková, Jaroslava Kynclová, Pavel Douděra, Marie Hamerová.
Za zhlédnutí stojí i komedie Je úchvatná,
s níž Dobřichovická divadelní společnost uspěla
v dubnu na krajské přehlídce v Sadské a postoupila na národní přehlídku do Vysokého nad Jizerou. Hlavní hrdinkou je „nejhorší operní zpěvačka
světa“ Florence Jenkinsová, která si myslela,

že je obdařena nádherným hlasem. V hlavní roli
účinkuje Eugenie Koblížková, v dalších rolích se
představí Dušan Navařík, Kateřina Filla Věnečková, Ondřej Nováček, Lucie Hochmalová a Irena
Neradová.  
Kapela Bizzare Band se sama představuje
jako vzájemně přátelské seskupení, které se věnuje výhradně autorské tvorbě. Žánrově Bizarre
Band osciluje mezi folkem, šansonem a kouzlem
nechtěného. Jádrem celého písničkaření jsou
texty členky kapely Kláry Suchankové, přičemž
finální hudební tvar mají pod palcem zejména
Zdeněk Dočekal a Dušan Navařík. V roce 2016
Bizarre Band natočil své debutové album V krajině naměkko, v roce 2017 s písničkářem Janem
Burianem dvojalbum Jihotaje. V současné době
kapela chystá další autorské album. Kapela vystoupí 12. července.
Samozřejmě nebude chybět ani novinka. Na
18. července připravuje Dobřichovický divadelní
soubor premiéru konverzační frašky z pera mistra žánru Neila Simona Řeči (v originále Rumors,
čili „drby, fámy, zvěsti“). Můžete se těšit na hru
plnou svižných dialogů a slovního humoru. Hru,
ve které z darovaných broušených váz zůstanou
jen střepy, ve které údajně vybuchují holicí krémy

STAVEBNÍ PRÁCE
- zednické a obkladačské práce
- opravy, rekonstrukce, fasády
- sádrokartonářské práce
- malířské práce, štuky, omítky
- pokládka podlahových krytin
- chodníčky, terasy, ploty, práce na zahradě
- bourací práce apod.
Kontakt: 608 72 50 84
Veškeré

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

ve spreji, ve které nikdo až do konce neví, co se
vlastně doopravdy stalo. Režie se ujal principál
souboru Petr Říha. V hlavních rolích se objeví
hosté Ema Klementová a Matěj Merunka. Dále
hrají Alena Říhová, Hedvika Hájková, Jana Kroupová, Petr Kopsa, Alexandr Skutil, Petr Bendl,
Irena Neradová a Jiří Geissler. Další reprízy uvedeme 19.–21. 7., 23. 7. a 25.–27. 7.
Zdroj: DDS

!! ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU NA SKLÁDKU !!
Vyklízení sklepů, bytů, pozůstalostí atd.
Stěhování a doprava.
Tel.:773 484 056
Hlídání dětí v úterý a doučování/příprava
na 8letá gymnázia z českého jazyka
dle domluvy.
Tel.: 604 175 675

TAXI BISKUP
OBJEDNÁVKY PŘEDEM
602 207 476
Letiště: 580 Kč
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
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inzerce
Prodejna české lidové výroby
Hana Rozenská – Radotín, Vrážská 1531 (vedle nádraží)

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

Opravy chladniček, mrazniček
a průmyslového chlazení
Aleš Rozenský, Praha 5 - Radotín
mobil: 606 83 44 85
inzerce

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

AUTO
PNEU

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

Vedení účetnictví
Daňové poradenství
Daňová evidence - Mzdy

SERVIS V SERVIS
ČERNOŠICÍCH
V ČERNOŠICÍCH
AUTO
PNEU

Nejste spokojení se svou účetní či účetní firmou?
KVALITNÍ NÁHRADNÍ DÍLY A DOBŘE
ODVEDENÁ
PRÁCE
NÁS SAMOZŘEJMOST.
KVALITNÍ
NÁHRADNÍ
DÍLYJEAUDOBŘE
ODVEDENÁ PRÁCE JE U NÁS SAMOZŘEJMOST.
Chcete snížit - optimalizovat náklady?

poradit s daněmi?
www.zjservis.czwww.zjservis.cz Potřebujete
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.
tel.: 604 519 111tel.: 604 519
111
Vedení podvoj. účetnictví, daňové evidence Daňové a mzdové poradenství Mzdy Optimalizace nákladů – vždy najdeme řešení, jak legálně
DOBŘICHOVICKÁ 1014
- VEDLE ESO1014
MARKETU
DOBŘICHOVICKÁ
- VEDLE ESOušetřit
MARKETU
Vaše peníze Uzávěrky, daňová přiznání, výkaznictví Dobré ceny
Účetnictví buď u nás nebo dle přání u Vás ve firmě
ČERNOŠICE, 252 28ČERNOŠICE,
· SERVIS@zjservis.cz
Tel: 739 453 440, finance@xenievesela.cz, Xenie Veselá, Bc.
252 28 · SERVIS@zjservis.cz
Mokropeská 1877, 252 28 Černošice
PO-PÁ 7 -17, SO 8PO-PÁ
-12 NEBO
DOHODĚ
7 -17,POSOTEL.
8 -12
NEBO PO TEL. DOHODĚ www.enis-ucetnictvi.cz
n

n

n

n

n

n

Instalatérství Nikolský

Pavel Hokr – hudební škola; Středisko volného času Všenory

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

tel.: 251 643 266

 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:
e-mail:
info@pavelhokr.cz
tel.:
608 745 262

www.pavelhokr.cz
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tel.: 251 641 208, mobil: 736 710 244, info@zlatnict

ŽALUZIE, ROLETY, MARKÝZY,
SÍTĚ PROTI HMYZU,
ROLOVACÍ GARÁŽOVÁ VRATA,
GARNYŽE, ZÁCLONOVÉ KOLEJNICE
A TYČE NA MÍRU
27(9ġ(12'(11Ď±
VUiåVNi3UDKD±5DGRWtQ

Objednávky 

www.lunaexpres.cz

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
u

Zaměření – montáž – záruční a pozáruční servis

Doprava v okolí 10 km od Černošic zdarma

TAXI

B+B

TAXI

Octávia combi

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

Kateřina Kuťáková

Kadeřnictví

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

Tel. 730 899 322
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mobil:
www.z
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Do našeho týmu hledáme

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

►

MŠ OTTOMÁNEK
● školka s angličtinou a plaváním

►

SVČ – KROUŽKY PRO DĚTI
● Keramika ● Malování ● Tanečky

učitelku mateřské školy
na 3 až 5 dní v týdnu.
Montessori a pedagogické vzdělání výhodou.
Respektující přístup k dětem podmínkou.
Volejte 777 009 945.

● Sebeobrana ● Sportovky ● Jóga
● Svět objevů
►

… a další

KURZY PLAVÁNÍ
● pro kojence a batolata
● pro děti od 4 do 15 let
● bazény

Černošice, Radotín
Dobřichovice

www.ottomanek.cz

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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SPORTPARK BETONÁRNA
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PRODEJ ATRAKTIVNÍHO
NEBYTOVÉHO PROSTORU
Ë¨vÛ®Ã¨®ÛIÀvçưLv³È®

32 m2

tel: 604 363 481 | email: wolf@ibs-rokal.cz

..........................................
RD
Pozemek na výstavbu 2,
m
76
1.4
,
ch
icí
oš
v Čern
inž. sítě na pozemku.

1
Nadstandardní byt 3+ i
cím
va
rko
pa
s balkonem a 2
2
, 129 m .
stáními v Černošicích

Byt 4+kk v Černošicích
moderní
orientací v rezidenčwêU:>ê BêKrásný
ê
¡£¥¥êbyt
¢êsjižní
Oê
ním komplexu Centra Vráž v Černošicích. Byt
¾êW>êêOBêêê
Bêêêwê
o dispozici
4+kk je situován do 1. patra budovy
vystavěnéBêêyê¾êê¾
v roce 2010. Z prostorné předsíně
êêÂ¢ª¡§Ãêê¢êOBêBêê
vybavené vestavěnými skříněmi jsou vstupy do
UêUêêwêêi>êêrBêB?ê
jednotlivých neprůchozích pokojů, takže všichni
obyvatelé mají nerušené soukromí. Byt disponuÂê¢¢ª½£¨ª±ê±ê±ê±êj{}½Ã±ê
ê
êjedna
:¾
je dvěma
koupelnami
se sprchovým koutem
a
WC,
druhá
s
vanou
a dále samostatným
Bê}O5ê :5ê êê?OBê±êOê
WC. Velkorysý obytný prostor s kuchyňským
¢ê±ê¤êO±êtok½wpkêêêwê¢ªê±ê¢ê5¾
koutem a balkonem vytváří příjemné zázemí pro
setkávání
a společný
život rodiny.
Bê ±ê ê B±ê
>dê
B±ê
±ê K bytu náleží
parkovací stání v suterénu budovy a sklep. Byt
 dB±ê 5B±ê ±ê
±ê
 dB±ê
ê
i dům
jsou±ê
ve výborném
stavu.
wê B?ê ê ê >ê ±ê >ê ¾
Cena 8.490.000,- Kč
Bê ê ±ê Bê Bê 5 ±ê Bê ?¾
Bê r55±ê 5±ê WBê ±ê ê Bê ê
5Uê Sê ê  ê wê ê ?Uê
dê :ê Uê Bê ¾ê ê ê dê tWê
W?ê ?ê yk½ Uê S±ê ê £ªÜê z¾
ê ê ykê ê ±ê U ê ê B:ê ê ¡¢ê ?ê
k:êB

Tel.: 608 666 555
jiri.kozumplik@century21.cz

Tel.: 608 666 556
mario.nosek@century21.cz

Tel.: 608 666 555
jiri.kozumplik@century21.cz

CENTURY 21 Realitas Central
Černošice, Mokropeská 2026
Praha – Smíchov, Radlická 14, Anděl Park,
budova B
Tel.: 608 666 555-8
e-mail: RealitasCentral@century21.cz
web: www.century21central.cz
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