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Pozvánka na Mokropeské Maskobraní 2019
Kdy: sobota 21. září
Kde: Mokropeská kaplička
Masky provázejí lidstvo od nepaměti. Lidé je používali k lovu, k ochraně, k obřadům, ale také
k zábavě. Známe masky rituální, divadelní, karnevalové a masopustní. Masky mají dokonce
i svoji „evoluci“ a podle jejich typických prvků
můžeme usuzovat, z jaké předlohy se vyvinuly
a přibližně odkud pocházejí.
Poslední desetiletí jsou příznivá pro rozvoj
městských karnevalů a venkovských masopustů. Skoro každá víska již má ten svůj. Ale tam,
kde je masopust, je zapotřebí i masek. A tak lidé
vytahují nebo možná přesněji oprašují ty staré,
tradiční nebo vymýšlí nové. Současná komerční
doba navíc „pomáhá“ všem, kteří chtějí mít masku a neumí si ji vytvořit. Prostě a jednoduše se
podívají na internet a zakoupí ji v nějakém tom
e-shopu.
Možná se ptáte, proč zrovna teď v září budeme dělat masopustní masky, když je masopust

až v únoru. Tak vězte, že v dřívějších dobách,
právě v době sklizně, se na masopustní masky
nesmělo zapomínat, aby byl dostatek materiálu
a času na jejich výrobu.
Naše mas(k)opustní dílna je určena pro
všechny ty, kteří mají chuť si vytvořit vlastní masku a nechtějí si ji kupovat na „éšopu“. Nebo by
se chtěli jen podívat, jak se smotává masopustní
růže, anebo naopak se rovnou pustit do vymýšlení nové masopustní postavy a navrhnout pro
ni kostým. A abyste se mohli trochu inspirovat,
bude dílna doplněna o ukázky masopustních
masek.
Dílna se bude konat v sobotu 21. září v Mokropeské kapličce. Je určena pro MALÉ, střední
i velké, a tak jste všichni srdečně zváni!!!
Naše společné tvoření zakončíme, jako správní umělci, vernisáží našich výtvorů.
Těšíme se na vás,
Masopustní spolek Mokropsy.
www.mokromasopust.cz

Prodaná nevěsta
v novém venkovním divadle
Kdy: sobota 21. září ve 20.00
Kde: venkovní amfiteátr u školy
Vážení milovníci kultury dovolujeme si Vás pozvat v sobotu 21. září na operu.
Na operu a v Černošicích? Ano, do nově postaveného venkovního divadla
pod mokropeskou školou. V našem případě se bude spíše jednat o komickou zpěvohru v podání asi 50 ochotníků ze Spolku divadelních ochotníku
Alois Jirásek z Úpice.
FOTO: archiv divadelního spolku Alois Jirásek

Příběh Prodané nevěsty je starý více než 150 let. Nejprve ji sice napsal
profesor Bedřich Smetana s Karlem Sabinou pro pražské Prozatímní divadlo
jako zpěvohru, ale po řadě úprav se po pěti letech vydala do světa jako první
česká komická opera. A byl to úspěch! Doma i v zahraničí! Dokonce takový,
že se na „Prodanku“ přes sto let nedalo sáhnout.
Až v osmdesátých letech minulého století kvartet královéhradeckých tvůrců Divadla Drak – Josef Krofta, Miloslav Klíma, Jiří Vyšohlíd a Petr Matásek
– vymyslel poetickou úpravu, která sólové party převádí do sborové formy
se zachováním krásné hudby, veškeré legrace, lsti i lásky, s prostorem pro
napínavou jevištní práci! Touto cestou se také vydalo úpické divadlo, které
má s uváděním hudebních inscenací značné zkušenosti.
Inscenace je vytvořena pro klasická jeviště i kočovné divadlo, takže hrát
se může podle přání pořadatelů nejen v divadlech, ale i v přírodě, na náměstích či zámeckých nádvořích – všude, kam se vejde její originální scéna.
Bude velmi zajímavé sledovat, jak se podaří inscenátorům vyprávět příběh
dávných milenců a pořadatelům černošická premiéra slavné opery v novém
amfiteátru pod školou. Vstupenky zakoupíte v předprodeji v prodejně Bílá Slunečnice v Karlštejnské ulici za 200 korun nebo na místě před akcí za 250
korun. Studenti a senioři pořídí vstupenky za 200 korun i na poslední chvíli
před akcí. Představení s podporou ERILENS s.r.o., českého výrobce zdravotnických prostředků - www.erilens.cz. Srdečně Vás zve město Černošice.
Pavel Blaženín
-- Prodaná nevěsta v podání asi 50 ochotníků z divadelního spolku Aloise
Jiráska v Úpici bude spíše komickou zpěvohrou. --
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Co přináší nová Mateřská škola v Husově ulici
Stavební firma CL-EVANS, s.r.o. dokončila na konci loňského roku stavbu
nové mateřské školy na konci Husovy ulice. Školka se nachází na pozemku, který město v roce 2014 získalo v rámci dohodnutého řešení dřívějšího
sporu města s majitelkou původní školky ve staré vile v Husově ulici. Na výstavbu školky se pak podařilo zajistit dotaci z programu IROP Ministerstva
pro místní rozvoj ČR. Stavební firma stihla školku postavit za 12 měsíců
– více času nám podmínky dotace nedávaly.
Školka je moderní objekt navržený mladými architekty ze společnosti
OV Architekti, jejichž návrh zvítězil nad dalšími čtyřmi. Podle jejich návrhu
pak projektanti ze společnosti Rala, s. r. o., pro stavbu připravili podrobnou prováděcí dokumentaci.
V objektu situovaném při západním konci města, na hranici Chráněné
krajinné oblasti Český kras, se nachází tři prostorné prosvětlené třídy pro
72 dětí, tělocvična i místnost pro kroužky. Školka má vlastní kuchyň, u každé třídy výdejnu jídel, provozní a kancelářské prostory. Disponuje vzduchotechnikou i klimatizací a moderními bezpečnostními systémy.
Součástí projektu byla i rekonstrukce přilehlé části Husovy ulice včetně
vybudování nového chodníku a parkovacích míst a její nové dopravní propojení se Smetanovou ulicí.
Stavba stála 59,9 mil. Kč, z čehož město platilo 16,0 mil. Kč, zbývající
část prostředků tvoří dotace z programu IROP.
Po dokončení stavby byly realizovány i související zakázky. Kompletní vybavení do kuchyně a přípravy jídel dodala firma Gastronomik KV,
s. r. o., za cenu 1.000.600 Kč. Nábytek do celé budovy zhotovila firma
Compo Interiéry, s. r. o. za 1.136.220 Kč. Zahradní úpravy provedla firma
Strommy Company, s. r. o. za 1.152.832 Kč. Herní prvky dodávala firma
Hřiště hrou, s. r. o. za 837.249 Kč. I na tyto dílčí zakázky v úhrnné hodnotě
4,12 mil. Kč jsme získali cca 85 % prostředků z evropské dotace.
Na zahradě, jejíž dominantu tvoří kopec se skluzavkami a pod níž je ob-

jemný retenční prostor na dešťovou vodu, se nachází spousta keřů i stromů, pískoviště a herní prvky. Zahradou se vine cestička z měkkého tartanu
a pro děti jsou k dispozici i venkovní sprchy.
V součtu město získalo v rámci tohoto evropského dotačního projektu
nový majetek v hodnotě cca 64 mil. Kč (bez ceny pozemku), z čehož příspěvek města činil zhruba 17 mil. Kč. Dokončení čtvrté městské školky ale
především přineslo významný posun v nabídce místním rodinám. Zatímco
před několika roky nebylo dost míst ani pro všechny čtyřleté zájemce, u letošních zápisů byla nabídnuta kapacita dostatečná i pro tříleté, čímž byl
naplněn dříve vyhlášený cíl vedení města.
Provoz nové školky, kterou se podařilo naplnit do posledního místa,
startuje 2. září.
www.mshusova-cernosice.cz
Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic a správy majetku
6xFOTO: Petr Kubín

-- Pohled ze zahrady --

-- Vybavení kuchyně --

-- Vstupní hala --

-- Prostor před vstupem --

-- Třídy v nové školce jsou plné světla. -2

z radnice
6xFOTO: Petr Kubín

-- Třídy jsou již vybavené. --

-- Školka má prostornou zahradu. --

-- Sociální zařízení u „Klokánků“ --

-- Sociální zařízení u „Opiček“ -FOTO: archiv MěÚ Černošice

-- Detail hlavního vstupu do budovy --

-- Zelená střecha se světlíkem -3

z radnice
Praha 16

Větve nesmí
přesahovat do ulice
Vážení spoluobčané,
z důvodu zajištění průjezdnosti a průchodnosti místních komunikací, a to včetně
chodníků, si Vás opětovně dovolujeme upozornit, že Městský úřad nemůže tolerovat
přerůstající zeleň ze soukromých pozemků,
která přesahuje nad komunikaci a omezuje
tak bezpečnost projíždějících nákladních
vozů Integrovaného záchranného systému,
vozů svážejících komunální odpad, či zasahuje do šíře chodníků a omezuje tak bezpečný pohyb chodců, zejména dětí a starších lidí.
Odstranění dřevin či ořezání větví je nutné provést z hlediska bezpečnosti projíždějících vozidel tak, aby byla zachována podjezdná výška min. 3,6 m.
V případě dřevin omezujících pohyb svozových vozů je reálné nebezpečí, že nebude z důvodu neprůjezdnosti komunikace
komunální odpad vyvážen.
U pěších komunikací je nutné ořezávat
přesahující dřeviny na podchodnou výšku
2,5 m a na šířku tak, aby nezasahovaly do
průchodnosti chodníků a nebránily chodcům v bezpečné chůzi. Chodci nemohou
být nuceni kvůli přerostlé zeleni vstupovat do vozovky, kde by mohli být ohroženi
projíždějícími vozidly, proto prosím berme
ohled hlavně na děti, kterým začíná nový
školní rok, ale i na naše starší spoluobčany,
často s omezenější pohyblivostí.
Jedná se i o porost plotů tzv. psím vínem,
kdy při strojovém čištění komunikací dochází
k namotání oddenků rostlin na košťata, což
znemožní další úklid a způsobí poškození
stroje.
Rádi vám pomůžeme tyto úpravy dřevin
provést na základě objednávky.
Zásah do přerostlé zeleně u nemovitostí, kde jejich majitelé nebudou reagovat na
naši prosbu a výzvu, bude proveden městem na náklady majitele nemovitosti.
Prosíme a zároveň Vás vyzýváme ke spolupráci při odstranění těchto přesahujících
částí dřevin v co nejkratší možné době. Toto
opatření prospěje jak bezpečnějšímu provozu a pohybu v našem městě, tak i jeho
krásnějšímu vzhledu.
Děkujeme za pochopení.
Renáta Petelíková
vedoucí TS

Řevnice

Černošice

Všenory

Dobřichovice

Hlásná Třebaň

Zadní Třebaň

Karlštejn

Karlík

Srbsko

Lety

Tetín

Komu:
Ministerstvo dopravy ČR
nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

JUDr. Vladimír Kremlík, ministr dopravy

Správa železniční dopravní cesty
Dlážděná 1003/7, Praha 1, 110 00

Bc. Jiří Svoboda, MBA, generální ředitel

Společné stanovisko starostů:
Vyjádření k výběru tunelové varianty Praha – Beroun
Vážený pane ministře, vážený pane řediteli,
vítáme posun v přípravě nové tunelové trati Praha – Beroun pro dálkovou dopravu, v souladu
s našimi dřívějšími stanovisky. Považujeme za důležité, aby stávající trať údolím řeky Berounky byla
co nejdříve vyčleněna jen pro příměstskou dopravu a byla zrekonstruována a provozována způsobem
zohledňujícím charakter naší hustě obydlené a současně přírodně a architektonicky cenné oblasti.
Dovolujeme si Vám zaslat vyjádření k výběru varianty budoucí trati a žádáme Vás o jeho zohlednění.
Zásadně podporujeme variantu C, tj. tzv. Tachlovický tunel vedený podpovrchově už z PrahySmíchova. Druhou údajně zvažovanou variantu B s tzv. radotínskou estakádou v prostoru mezi
Radotínem a Černošicemi považujeme za nevhodnou. Zničila by cenný přírodní pás, který region
Dolní Berounky odděluje od města Prahy a který navazuje na připravovaný příměstský park Soutok,
jenž je součástí strategické územně plánovací dokumentace hl. m. Prahy. Tato varianta by zahustila a
zkomplikovala vlakovou dopravu v úseku Smíchov – Radotín, v rozporu s potřebnou snahou tuto trať
naopak plně vyčlenit pro intenzivní příměstskou osobní dopravu. Je pravděpodobné, že varianta B by
rovněž zatížila zvýšeným hlukem obytné oblasti v Praze 16 (Radotíně). Z těchto důvodů jednoznačně
podporujeme výběr varianty C.
Za MČ Praha 16 (Radotín) a jednotlivé obce a města Regionu Dolní Berounka podepsáno v červenci
2019.

FOTO: archiv Technických služeb

Karel Hanzlík, starosta MČ Praha 16

Filip Kořínek, starosta města Černošice

Lenka Nejedlíková, starostka obce Všenory

Petr Hampl, starosta města Dobřichovice

Jana Svobodová, starostka obce Karlík

Barbora Tesařová, starostka obce Lety

Tomáš Smrčka, starosta města Řevnice

Tomáš Snopek, starosta obce Hlásná Třebaň

Markéta Simanová, starosta obce Zadní Třebaň

Petr Rampas, starosta městysu Karlštejn

Svatava Biskupová, starosta obce Srbsko

Martin Hrdlička, starosta obce Tetín

Změna úředních hodin
Úřední hodiny sociální pracovnice Jany Blehové v Černošicích dne 2. a 9. září se ruší z důvodu
čerpání dovolené. V případě potřeby Vám poradí sociální pracovnice Monika Potočná a Veronika Kodetová v Podskalské, tel.: 221 982 222 a 221 982 123.
Jana Blehová
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Jednou větou...
• Zástupce iniciativy Přidej se a strhni to, která
se snaží bojovat s nelegální reklamou hyzdící
česká města, nedávno zaujaly úspěšné zkušenosti Černošic. Naším klíčem bylo nastavení
pravidel tak, aby místním provozovnám zajistila
dostatečnou viditelnost a současně bránila město před nežádoucím množstvím reklamních plachet a cedulí na všechno možné. Kontrola stojí
především na průběžné pozornosti od městské
policie, technických služeb i vedení města.
Posledním zásahem je odstranění reklamy na
restauraci někde na Vysočině – měla najatou
firmu, která její reklamní plachty rozvěsila po
celé republice. Na místech, kde reklamní smog
neřeší, jim nejspíš budou viset ještě mnoho let.
Kolega radní tomu říká „privatizace zisků, socializace ztrát“. Městská policie plachtu odstranila
a uložila na služebně, kde si ji firma pár týdnů
může vyzvednout. Pokud i Vy narazíte na reklamní plachty a cedule, které nejspíš nesplňují
podmínky (např. propagují firmu, která v Černošicích nemá provozovnu), oceníme, když nám
dáte echo a naši příslušní pracovníci to prověří.
Celý text nařízení rady je na městském webu.
(Zajímavým potvrzením, že v této oblasti jdeme
správným směrem, mi během rodinné dovolené
nabídl norský Bergen – město, kde jsou zakázané billboardy. Kéž by k tomu jednou došla také
krásná Praha… .)
• Nová mateřská školka v Husově ulici úspěšně prošla procesem kolaudace. Co nám tento
velký projekt s téměř padesátimilionovou evropskou dotací přinesl, se můžete dočíst v článku
vedoucího odboru investic.
• Rada města projednala dodatek smlouvy na
rekonstrukci a přístavbu vily Tišnovských, kterým

se jednorázově řeší veškeré změny projektu na
vyžádání investora (1,2 mil. Kč bez DPH – největší položkou je rozšíření prostor v podkroví)),
vícenáklady nepředvídatelných změn zjištěných
v průběhu stavby (1,3 mil. Kč bez DPH – největší položkou je přestavba části schodiště, která
se ukázala jako staticky neúnosná) a ostatní
vícenáklady typu „de minimis“ (0,7 mil. Kč bez
DPH – dopočet víceprací souvisejících s rozdělením celé stavby na dvě etapy + cena vnitřních
dveří, která nebyla správně započítána ve výkazu výměr).
• Součástí dodatku je stanovení termínu dokončení stavby na 30. září a vnějších prostranství na
15. října. Během října dojde k instalaci nábytku
(samostatná zakázka). Na začátek listopadu připravujeme stěhování úřadu, knihovny, městské
policie i pošty. O termínu zahájení těchto provozů v nových prostorech budeme včas informovat. Ještě předtím ale pozveme veřejnost na
prohlídku nově dokončeného objektu v rámci
„dne otevřených dveří“.
• Rada schválila smlouvu s Českou poštou na
nájem prostor v nové radnici za 31.320 Kč +
DPH měsíčně.
• Na základě zjištění opakovaného výskytu potkanů v centrální části Černošic kolem potoka
Švarcava a v koordinaci s Krajskou hygienickou
stanicí nechalo město provést cílenou deratizaci
pomocí speciálních zabezpečených nástrah –
zakázka za 40 tis. Kč vč. DPH byla zadána firmě
Adera, s. r. o.
• Prostřednictvím MAS Karlštejnsko jsme získali
evropskou dotaci na již dlouho potřebnou celkovou rekonstrukci dvoru hasičské zbrojnice.
•

Ve venkovním amfiteátru pod školou
se bude 21. září od 20 hodin konat
zhruba hodinové představení Proda-

né nevěsty v originálním zábavném provedení.
Vstupenky jsou k dispozici v předprodeji v Bílé
Slunečnici za 200 Kč, více informací na městském webu.
• Rada města schválila zakázku pro firmu HES,
která realizuje rekonstrukci krajské silnice na
rozšíření chodníku na rohu Dobřichovické
a Vrážské, provedení zálivu autobusové zastávky
a přechodových ostrůvků v žulové dlažbě (místo
asfaltu, resp. betonové dlažby) a dostavbu chybějící části chodníku na opačném konci Husovy
ulice u křižovatky s Kollárovou.
• Nové Alzheimercentrum v Černošicích, které
je součástí celorepublikové sítě provozované
stejnojmennou společností, zahájilo provoz
a přijímání klientů a stalo se rázem jedním z největších místních zaměstnavatelů. Nový objekt
má v dlouhodobém pronájmu. V rámci jeho výstavby se město s investorem dohodlo na částečném podílu na nákladech na úpravu přilehlé
části Červánkové ulice, kde byl veřejný prostor
zkultivován dlážděným chodníkem, a ještě bude
doplněna nová výsadba stromů.
• Přijali jsme dotaci 480 tis. Kč od Středočeského kraje na nákup dvou nových automobilů
pro městskou terénní pečovatelskou službu
DPS Černošice.
Dalších 70 tisíc jsme od kraje dostali na vybavení nové městské knihovny.
• Z rodinných důvodů, i přes spokojenost s dosavadní spoluprací na straně vedení města i vedení úřadu, musela po pouhých sedmi měsících
své působení na Městském úřadu Černošice
ukončit tajemnice paní Terezie Jenisová. V nejbližších dnech vypíšeme nové výběrové řízení
na tuto důležitou a zajímavou pozici.
Filip Kořínek
starosta@mestocernosice.cz

Rekultivace bývalé skládky „U Dubu“
Město Černošice získalo koncem roku 2017 dotaci na rekultivaci bývalé
skládky (uzavřena v r. 1995) v rámci projektu podpořeného Evropskou unií
s názvem Rekultivace bývalé skládky „U Dubu“, Černošice, registrační číslo CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_076/0005307. Náklady na rekultivaci dosahují výše 41,3 mil Kč, z čehož 35,1 mil. Kč činí dotace Evropské unie.
Po zdlouhavém procesu aktualizace projektové dokumentace, přípravy
a realizace veřejné zakázky byl objekt dne 2. 7. 2019 předán zhotoviteli,
tedy stavební společnosti AVE-CSG-PS vedené účastníkem AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., IČ 49356089.
V současné době probíhají přípravné a terénní práce. Po jejich dokončení bude řešena samotná technická rekultivace tělesa skládky, vč. odplynění a odvodnění. Tato opatření mají eliminovat negativní dopady skládky
na okolí a zabránit vymývání skládky srážkovou vodou. Závěrem bude provedena biologická rekultivace, která zapojí dnešní hlavní těleso skládky
zpět do okolního prostředí.
Pro realizaci rekultivačních prací bude nutné pokácet část porostu při
úpatí svahu, který bude následně zavezen zeminou potřebnou pro stabilizaci tělesa skládky. Jedná se o pruh po obvodu skládky v šíři cca 2–10 m.

Kácení dřevin proběhne v režimu § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, v platném znění, kácení se dotýká 177 stromů. Počátkem
srpna v místě proběhl terénní průzkum za účasti odborníků z Agentury
ochrany přírody krajiny České republiky (zoologové a entomolog) a pracovníků MěÚ Černošice (Technické služby a Oddělení péče o krajinu).
Předmětem šetření bylo ověření případného výskytu zvláště chráněných
druhů a konzultace způsobu provedení zásahu tak, aby byl co nejšetrnější. V zájmu podpory biodiverzity v této odlehlé lokalitě bude na vybraném
místě vybudováno tzv. broukoviště, pro které se využijí staré, místy trouchnivějící části větví a kmenů. Plánovaný termín zásahu – druhá polovina září
– se jeví pro možný výskyt netopýrů jako vhodný, protože budou schopni
si před zimou najít nové zimoviště v okolním prostoru.
Monika Formáčková
projektový manažer
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Ke stavebnímu řízení
Tento materiál jsme zpracovali na pomoc stavebníkům i projektantům.
Impulzem k němu, kromě naší snahy být klientsky orientovaným a vstřícným úřadem, byla i snaha reagovat na zkreslený obraz, který byl v médiích a politických kruzích v posledních měsících vytvářen na podporu
kontroverzního věcného záměru nového stavebního zákona. Jeho autoři
a podporovatelé naznačují, že stavební řízení dnes trvá dlouho mj. vinou
obecních stavebních úřadů. Navrhují stavební úřady odebrat obcím a vytvořit jeden centrální superúřad, a taky zavést princip tzv. fikce, kdy po
měsíci bude automaticky vydán souhlas, pokud úřad včas nerozhodne.
Jenže obraz, že řízení zdržují úředníci stavebních úřadů, je zkreslený
až nepravdivý. I když stavební úřady mohou být někdy přetížené, příčin
možných prodlev je mnohem více.

Stavební úřad je povinen při své práci vyžadovat důsledné dodržení zákonem stanovených podmínek. Náš materiál mj. upozorňuje na celou řadu
různých chyb ze strany žadatelů či jejich projektantů a zmocněnců. Každá
taková chyba může bohužel vést ke zdržení.
Pro lepší informovanost jsme nově zavedli, že pokud vyzýváme projektanta/zmocněnce jednajícího za stavebníka k doplnění či opravě dokumentace, v některých případech kopii zasíláme pro informaci i samostatnému
stavebníkovi. Jsme přesvědčeni, že cesta ke zlepšení situace v oblasti
stavebních řízení nevede přes nesystémový a za podezřelých okolností
připravený návrh nového stavebního zákona, proti kterému protestuje široká odborná veřejnost i řada vrcholných institucí jako je např. Bezpečnostní
informační služba, Nejvyšší správní soud či Svaz města a obcí, ale přes
další zkvalitňování stávajícího systému a práce všech jeho aktérů.
Budeme rádi, pokud k tomu tento materiál přispěje, a stane se třeba
inspirací i pro další obce a jejich stavební úřady.
Filip Kořínek, starosta

CHCETE STAVĚT? – Odpovědi na nejčastější otázky
Rady uvedené níže jsou určené především žadatelům o stavební povolení z řad laické veřejnosti
a měly by pomoci s rozhodnutím, jak nejvýhodněji postupovat, aby vše proběhlo v rámci možností
bez potíží a zbytečných prodlev.
1. Mám pozemek a nevím, co na něm mohu
postavit?
• Prostuduji si podmínky v územním plánu
(mestocernosice.cz - Úřad – Úz. plány ORP
Černošice)
• V případě menší stavby požádám o osobní
konzultaci na příslušném stavebním úřadě (viz
otázka 6.), při níž získám i seznam potřebných
dokladů k budoucí žádosti o stavební povolení
• U složitější stavby nebo souboru staveb požádám nejdříve Odbor územního plánování
MěÚ Černošice o „územně plánovací informaci“
o možnostech využití pozemku
2. Dokážu si stavební povolení vyřídit sám?
Ano, i laik si zvládne vyřídit stavební povolení sám
a nemusí být zastoupen specialistou. Stavební
úřad je vždy partnerem a pomůže Vám. Než se
do toho pustíte, zkuste si odpovědět na otázku,
zda doklady, které budou k projednání na stavebním úřadě potřeba, máte čas zařizovat sami.
Z různých důvodů může být snazší sjednat si vyřízení povolení u specialisty, který za Vás vše potřebné nastuduje a zajistí. Pro stavebníka to obvykle znamená úsporu času. Ve většině případů
však stačí trocha trpělivosti a času navíc, protože
s pomocí stavebního úřadu dokážete totéž sami.
Proto doporučujeme dočíst tento dokument do
konce, abyste se mohli rozhodnout.
3. Jakou projektovou dokumentaci budu potřebovat?
Jaký stupeň dokumentace bude třeba, Vám poradí na stavebním úřadě (na kterém – viz otázka 6.).
Pro rodinné domy je ve většině případů výhodné
objednat u projektanta rovnou „dokumentaci pro
společné povolení“. Rozsah předepisují vyhlášky
ke stavebnímu zákonu (vyhl. č. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, vyhl. č. 146/2008 Sb.,
o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb) a projektanti je mají znát.
Doporučujeme Vám seznámit se s naší „Pomůckou pro stavebníky i projektanty“ – část Projekt.
4. Co budu potřebovat k žádosti o povolení?
Na příslušném stavebním úřadě je vhodné projekt zkonzultovat a získáte zde i seznam institucí,
které je třeba požádat o vyjádření/stanovisko.
Vydání závazných stanovisek je bezplatné, vyjádření některých správců inženýrských sítí mohou
být zpoplatněna. Všechny doklady potřebné pro

projednání Vašeho projektu je vždy nezbytné získat před podáním žádosti na stavební úřad.
Doporučujeme Vám seznámit se s naší „Pomůckou pro stavebníky i projektanty“ – Žádost, Doklady.
5. Je možné stavbu povolit jediným rozhodnutím?
• Stavební zákon umožňuje mnoho variant postupu, jak dospět k povolení stavby. V současnosti
stavebníkům doporučujeme z důvodu časové
hospodárnosti, pokud je to vzhledem k velikosti
stavby účelné, žádat o vydání „společného povolení“.
• V případech, že stavba obsahuje některou
speciální stavbu (např. studnu nebo komunikaci), je téměř vždy pro stavebníka výhodnější požádat o společné povolení, případně společný
souhlas. Rozvaha, kdy lze použít zjednodušující
postup pomocí „společného souhlasu“, se řídí
ustanovením § 103 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon) a náleží stavebnímu úřadu.
• Je však vždy možné, a volba je pouze na stavebníkovi, nejprve požádat o umístění stavby
územním rozhodnutím (nebo územním souhlasem) a až následně požádat o stavební povolení
nebo souhlas s ohlášenou stavbou. Okolnosti, za
kterých je takový postup pro stavebníka výhodnější, Vám vysvětlí na stavebním úřadě (důvodem
může být např. velikost stavby, potřeba projednat
výjimku, ale i očekávané nesouhlasy nebo námitky sousedů apod.). Stavební úřad Vás upozorní
i na to, v jakém časovém sledu musíte jednotlivá
rozhodnutí vyřídit.
• Bude-li součástí povolovaného projektu rodinného domu např. stavba studny, musí vodoprávní
úřad vydat stavební povolení na studnu dříve, než
stavební úřad povolí rodinný dům. Proto doporučujeme spíše „společné povolení“, kdy je tzv. vše
v jednom. Nejen z časového pohledu, ale i z pohledu dokladů. Jedno rozhodnutí a jedny doklady
na celou stavbu.
6. Kde budu žádat o povolení – který úřad je
„stavebním úřadem“?
Záleží na druhu stavby:
• Stavba pro bydlení (např. rodinný nebo bytový
dům) nebo rekreační objekt vč. souvisejících staveb – obecný stavební úřad, kam spadá obec,
v níž je Váš pozemek (viz místní příslušnost 13
stavebních úřadů v území ORP Černošice na
mestocernosice.cz – Úřad – Správní obvody
ORP)
• Vodohospodářské stavby (např. studna k již

stojícímu domu nebo domovní čistička odpadních vod) – vodoprávní úřad (Odbor životního
prostředí MěÚ Černošice, Podskalská 19, Praha
2)
• Pozemní komunikace, vč. chodníků a cyklostezek – Oddělení dopravy a správy komunikací, Odbor stavební úřad MěÚ Černošice,
Podskalská 19, Praha 2 (pro celé území ORP
Černošice)
7. Jak dlouho bude povolovací proces trvat?
Záleží na druhu stavby i velmi významně na úplnosti podané žádosti. V případě nekomplikovaného řízení (úplné doklady vč. souhlasů sousedů, nejsou žádné námitky, projekt nevyžaduje
povolení výjimek) bude rozhodnutí stavebního
úřadu vydané do 60, max. 90 dní od podání úplné žádosti.
(Územní souhlas nebo souhlas s ohlášením se
vydává do 30 dní od podání úplné žádosti.)
8. Platí se za vydání povolení nějaké poplatky?
Za vydání povolení nebo souhlasu stavební úřad
vyměří - po podání žádosti - správní poplatek
podle typu stavby a podle druhu vydávaného
rozhodnutí. Poplatky za jednotlivé typy staveb
(např. rodinný dům + garáž + kanalizační přípojka + studna) se sčítají. Částky se stanoví podle
sazebníku
z přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích – položky 17 a 18). K zaplacení správního poplatku zašle stavební úřad stavebníkovi
písemnou výzvu.
9. Jakou formou mohu žádosti o stanoviska
nebo o rozhodnutí stavebního úřadu podávat?
Pro podání žádosti si můžete zvolit kteroukoliv
z těchto čtyř možností:
- Listinná podoba:
- osobně na podatelně úřadu
- prostřednictvím pošty nebo jiné doručovací
služby
- Elektronicky:
- datovou schránkou
- e-mailem s certifikovaným elektronickým podpisem na elektronickou podatelnu úřadu (pokud
zaručený podpis nemáte, nemůže úřad žádost
podanou e-mailem přijmout)
Projektovou dokumentaci je nutné k žádostem
o vydání rozhodnutí stavebního úřadu dodat v tištěné podobě (protože digitální dokumentaci zatím
nelze úředně ověřovat).
Pro vydání stanovisek však preferujeme projektovou dokumentaci v elektronické podobě.

Dovětek: Pokud máte k textu tohoto dokumentu nějaké připomínky, prosím zašlete je na e-mail stavebni@mestocernosice.cz nebo sdělte vedení
Odboru stavební úřad MěÚ Černošice. Přejeme Vám úspěšné a bezproblémové zvládnutí procesu povolení Vašeho stavebního záměru.
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Pomůcka pro stavebníka i projektanta
Nejčastější chyby v žádostech aneb na co si dát
pozor, aby se povolení stavby zbytečně neprotáhlo
1. Před zahájením příprav projednání projektu doporučujeme požádat o vydání územně plánovací informace nebo dojít na konzultaci na stavební úřad, kde
obdržíte seznam požadovaných dokladů
2. Žádost – formulář
- Žádost musí být podepsána všemi vlastníky nemovitosti (nezbytné zejména u dělení/scelování pozemků)
- Musí být uvedeny všechny potřebné identifikační
a kontaktní údaje žadatele/žadatelů
- Musí být vyplněny všechny potřebné údaje ve formuláři žádosti
- Název stavby musí odpovídat skutečně navrhovaným stavebním zásahům (např. nelze použít výraz
stavební úpravy pro záměr, který je ve skutečnosti
přístavbou/nástavbou, nebo dokonce novostavbou)
- Musí být uveden úplný výčet záměrem dotčených
pozemků
3. Plná moc pro zastupující osoby
- Zplnomocněná osoba může být pro konkrétní
okamžik nebo úkon pouze jedna
- Je nutné uvést všechny osoby, které mají být
zmocněncem zastupovány – jmenovitý výčet vč.
identifikačních údajů
- Je nutné uvést úplné identifikační údaje fyzických
(jméno a příjmení/datum narození/adresa trvalého
pobytu) i právnických osob (IČ/adresa sídla firmy/
jednatel), a nezaměňovat ani nekombinovat je mezi
sebou
4. Doklady
Závazné stanovisko dotčeného orgánu,
- Z textu stanoviska nebo vyjádření často vyplývá
potřeba zajistit/doplnit další dokumenty (může jít
např. o souhlas s vynětím ze zemědělského půdního fondu (ZPF), souhlas vodoprávního úřadu se
stavbou v záplavovém území, apod.) nebo je nutná
úprava projektu - při kontrole žádosti se však někdy
zjistí, že požadavky nejsou do projektu zapracovány
Nesouhlasné závazné stanovisko = stavbu nelze
povolit!
- Je nutné dbát na to, aby, žádá-li se o vydání
územního rozhodnutí/souhlasu, projekt odpovídal
svým rozsahem tomuto rozhodnutí (viz vyhláška
499/2006 Sb. – o dokumentaci staveb) a zároveň
byla stejná dokumentace projednána i se všemi dotčenými orgány a institucemi, jejichž stanoviska jsou
k vydání rozhodnutí potřeba. Proto pro vydání stavebního povolení nestačí dokumentace pro územní
rozhodnutí a obráceně; v případech nesouladu musí
být žadatel vyzván, aby projekt doplnil, a řízení se
pak protahuje. Musí tedy odpovídat stupně dokumentace
Souhlasy vlastníků
- Chybou je, když nejsou uděleny od skutečných
vlastníků, nýbrž jen od uživatelů nemovitosti (nájemců). Souhlas může vydat pouze vlastník zapsaný
v katastru nemovitostí, případně uvedený v kupní
smlouvě.
5. Projekt
Rozesílá se dotčeným orgánům, vlastníkům a správcům inženýrských sítí a dopravní infrastruktury
k projednání s cílem získat potřebná stanoviska
a vyjádření – ideálně v elektronické podobě (datovou schránkou nebo emailem se zaručeným elektronickým podpisem)
- musí být zpracován v rozsahu podle vyhlášek
o dokumentaci staveb (vyhl. 499/2006 Sb., vyhl.
146/2003 Sb. - dopravní stavby)
- Dokumentace stavby/souboru staveb (její rozsah)
musí odpovídat stupni povolení (územní rozhodnutí/

stavební povolení/společné povolení), o které je žádáno, a musí tak být i projednána
- výška stavby musí být vyznačena od rostlého terénu, nikoliv pouze od upraveného nebo od +- 0,000
Situační výkres (nejčastější chyby)
- chybí přesné určení stavebního pozemku pro navrhovaný záměr
- stavba není dostatečně zakótovaná k hranicím
sousedních pozemků
- nejsou rozlišeny a uvedeny všechny stávající ev.
odstraňované a nově navrhované stavby
- chybí údaj o +-0,000 vztažený k nadmořské výšce v systému Bpv (výškopisný systém)
- není vyznačen požárně nebezpečný prostor kolem nemovitosti
- chybí výškové kóty upraveného a rostlého terénu
nebo celková výška stavby (kóta hřebene střechy,
úroveň ploché střechy)
Projektová dokumentace (nejčastější chyby)
- chybí originál otisku razítka a podpisu projektanta (autorizovaná osoba) – kopie vložené do výkresů
jsou protiprávní
- nedůsledná kontrola textové části, v níž často zůstávají údaje z jiných realizací (obvyklá praxe
CTRL C + CTRL V)
- v textové části nejsou popsány všechny navrhované stavební objekty (např. není uvedena garáž,
oplocení, bazén, apod.)
- nestačí uvádět prostou větu, že záměr je v souladu s územním plánem, ale projektant je povinen
odůvodnit a doložit konkrétně, že tomu tak skutečně
je
- není dostatečně popsán soulad s územním plánem a s cíli a úkoly územního plánování podle stavebního zákona, Odbor územního plánování se pak
nemůže vyjádřit a žádá o doplnění, čímž se prodlužuje doba do vydání stanoviska a zahájení řízení,
chybí nebo nejsou správně spočtená % zastavěnosti pozemků, zeleně, atd. Chybí-li údaje o souladu
s územním plánem, nelze vydat závazné stanovisko
orgánu územního plánování, žadatel je vyzván k doplnění a celý proces se pozastavuje do doby doplnění
- chybí účel stavby, pokud není zřejmý z názvu
(účel je potřebný k výpočtu dopravy v klidu a kapacity přístupové komunikace)
- chybí nebo je nedostatečný propočet/návrh dopravy v klidu
- chybí bilance spotřeby jednotlivých médií, vč.
energií
- u přestaveb/přístaveb/nástaveb chybí dokumentace současného stavu a bouracích prací (současný
x navrhovaný stav)
- chybí nebo nejsou dostatečně odůvodněny žádosti o povolení výjimky z ustanovení prováděcích
vyhlášek (nejčastěji § 25 vyhl. 501/2006 Sb. vzájemné odstupy staveb)
- chybí hromosvod
- není navrženo odvětrání garáže
- u tepelných čerpadel – zařízení špatně popsáno
nebo není popsáno vůbec (typ, poloha na pozemku,
vzdálenosti od hranic sousedního pozemku)
- jednotlivé části PD (profese) jsou vzájemně zkoordinovány, stavebně konstrukční řešení často neodpovídá architektonicko-stavební část, apod.
- chybějící nebo nedostatečný návrh likvidace dešťových vod – popis řešení, zadržování vody v jímkách vč. prověření možnosti vsakování vody z přepadu jímky na pozemku bez ohrožení sousedních
pozemků
- nejen u staveb komunikací musí projekt řešit i odvodnění a likvidaci srážkových vod (zelené vsakovací
pásy, vč. dostatečně kapacitních retenčních a vsakovacích objektů)

- chybí plán kontrolních prohlídek
- chybí zásady organizace výstavby
- statická část musí být zpracovaná pro celý záměr
(nikoliv např. jen na rodinný dům a už ne na opěrnou
zeď) – úplnost návrhu
- pro srozumitelnost projektu je nutné předkládat
všechny důležité tzv. charakteristické řezy stavbou,
vč. vyznačení rostlého terénu, i osazení stavby do
terénu např. do svahu
- chybí průkaz energetické náročnosti budovy
- označování podlaží a rozlišování mezi nadzemním, podzemním podlažím a podkrovím
- rozlišování mezi pergolou (bez pevného zastřešení) a přístřeškem (viz metodika MMR:
https://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Stavebnipravo/Stanoviska-a-metodiky/Uzemni-rozhodovania-stavebni-rad/Metodicka-pomucka-pergola-a-pristresek-(1)
- u doplnění nebo úprav již podané dokumentace
je nutné značit změny a uvádět datum jejich zapracování (pořadové číslo změny)
- v projektech inženýrských sítí nejsou dostatečně
čitelné (přehledné a podrobné) tisky situačních výkresů – je potřeba zvětšit měřítko výkresu

SLOVNÍČEK POJMŮ
Dotčený orgán
- úřad nebo jiná instituce státní správy, která je
podle zvláštního právního předpisu zmocněna
k ochraně konkrétního veřejného zájmu.
Závazné stanovisko
- dokument, který vydává dotčený orgán
a který je pro povolení nebo umístění stavby
povinný a závazný. Stavební úřad bez takového dokumentu nesmí vydat své rozhodnutí
a musí být vázán obsahem tohoto stanoviska.
Územně plánovací informace
- vyjádření o možnosti využití pozemku podle územního plánu, příp. i regulačního plánu
nebo o podmínkách vydání územního rozhodnutí
Stupeň dokumentace
- stavební zákon počítá s povolením stavby ve
více krocích, k nim přísluší určitá podrobnost
zpracovaného projektu (dokumentace). Pro
územní souhlas nebo územní rozhodnutí je
rozpracovanost detailu jiná než pro stavební
povolení. Je to proto, že při umístění stavby
se řeší především objem, poloha navrhované
stavby s jejími vazbami a dopady na nejbližší
okolí. Ve stavebním povolení se pak posuzují
vazby uvnitř stavby. K těmto fázím dokumentace je proto v prováděcích vyhláškách ke
stavebnímu zákonu popsaná osnova, co musí
každý projekt obsahovat.
Infrastruktura
- komunikace, inženýrské sítě, občanské vybavení, veřejná prostranství.
Katastr nemovitostí (KN)
- veřejný registr, kde jsou evidovány vlastnické
vztahy k nemovitostem (pozemkům a stavbám) a jiným věcným právům k nim.
Doprava v klidu
- plochy a místa pro odstavení vozidel = parkování.
Společné povolení
- rozhodnutí zahrnující jak umístění tak i povolení stavby, které může být vydané buď k jednotlivé stavbě, nebo k souboru staveb.
Soubor staveb
- skupina staveb, které jsou předmětem jednoho povolení (např. rodinný dům včetně
přípojek, studny, domovní čistírny odpadních
vod, event. i příjezdové komunikace).
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Ještě jednou ke změně organizační struktury úřadu na „kultuře“
Od června tohoto roku se změnila organizační
struktura úřadu, což se dotklo převážně zaměstnanců bývalého Odboru školství, kultury a cestovního ruchu. O důvodech a novém uspořádání
informoval starosta Filip Kořínek v červnovém
vydání IL v rámci rubriky Jednou větou (nikoliv
jednou větou;-)). Jakkoliv se pro občany mění
pouze minimum, jelikož nikdo ze zaměstnanců
neukončil svůj pracovní poměr, na základě žádosti uvádíme upřesnění zařazení jednotlivých
činností.
Shrnutí situace – co se změnilo
Odbor školství, kultury a cestovního ruchu
do sebe sdružoval několik různorodých agend
a nesourodých činností, zaměstnanci mezi sebou v podstatě nebyli zastupitelní a byli nevyváženě vytíženi. Konkrétně se jednalo o referenta
památkové péče (výkon státní správy pro ORP
Černošice), který byl s účinností organizační
změny zařazen pod Odbor stavební úřad; agendu školství vykonávaly, a nadále vykonávají, dvě
referentky (dohromady 1,5 úvazku; opět převážně výkon státní správy), nově již na Odboru
sociálních věcí, zdravotnictví a školství; poslední
oblastí odboru byla kultura (samospráva), kterou

zajišťovali tři zaměstnanci – vedoucí odboru,
technická redaktorka/referentka a knihovnice
(po organizační změně jde o dva referenty kultury a knihovnici). Tyto tři pozice se nyní nesdružují do samostatného odboru, který by měl svého
vedoucího, ale spadají pod Odbor vedení města, kde vznikl úsek kultury. Přímou nadřízenou je
všem třem zaměstnancům úseku kultury tajemnice úřadu, která Odbor vedení města vede.
Referent kultury – jeden nebo dva?
Nová organizační struktura počítá se dvěma
místy referentů na úseku kultury. Doposud bylo
obsazeno pouze jedno místo (bývalým vedoucím
Odboru školství, kultury a cestovního ruchu),
v dohledné době se však počítá s obsazením
i druhého místa referenta/ky na částečný úvazek (bývalá technická redaktorka z této pozice
odešla ještě před organizační změnou).
Na koho se můžu obrátit, když…
Největší změnou pro obyvatele města je agenda související s pronájmem/provozem městského sálu na Vráži, Halou Věry Čáslavské a nově
otevřeného venkovního areálu u ZŠ v Mokropsech – ta byla převedena na Odbor investic

a správy majetku, a současně byly posíleny
kompetence správcům těchto zařízení. Pakliže
si tedy budete chtít pronajmout jeden z těchto
prostorů, obracejte se přímo na správce – potřebné kontakty najdete na www.sportcernosice.cz.
Další zřetelnější změna v kontaktu nastala
u Informačního listu, kde se se svými příspěvky,
dotazy či inzeráty obracejte přímo na editorku:
redakce@ a inzerce@mestocernosice.cz. Informace o uzávěrce a další podrobnosti jsou uvedené na webu města v sekci Město – Informační
list.
Poslední oblastí, kde nastala změna, jsou
dotace a granty. Pro letošní rok byla tato agenda zajištěna ještě před organizační změnou
a o tom, kdo tuto kompetenci převezme pro další roky, vás budeme včas informovat.
V ostatních záležitostech kultury zůstávají
kompetence beze změny. Nadále se tedy v otázkách organizace veřejných kulturních a společenských akcí můžete obracet na pana Pavla
Blaženína, a pakliže si nevíte rady, informace
najdete na www.mestocernosice.cz.
Terezie Jenisová, tajemnice
a Adéla Červenková, personalistka

Akce velkoobjemové kontejnery podzim 2019
Oznamujeme občanům města Černošice, že od 21. 9. do 19. 10. budou ve městě přistaveny velkoobjemové kontejnery pro uložení objemného odpadu – viz harmonogram.
Velkoobjemové kontejnery jsou určeny výhradně pro objemný odpad
z domácností a nelze je využít pro odkládání jakéhokoliv odpadu z podnikatelské činnosti
Co lze odložit do velkoobjemového kontejneru
•	nábytek (křesla, židle, skříně, pohovky, matrace, postele, části kuchyňských linek)
• lyže, jízdní kola, kočárky, drátěné sklo, autoskla, zrcadla
• koberce, podlahové PVC, plovoucí podlahy apod.
• umyvadla a záchodové mísy, vany, sprchové kouty
Žádáme občany, aby z důvodu skladnosti a co největšího využití objemu přistavených kontejnerů ukládaný odpad rozkládali.
Co nelze odložit do velkoobjemového kontejneru
•	směsný komunální odpad, který lze vhodit do běžné sběrné nádoby
(popelnice, kontejneru)
•	nebezpečné složky komunálního odpadu (jako např. baterie a akumulátory, barvy, chemikálie, zářivky)
• bioodpad (větve, posekaná tráva apod.)
•	vyřazená elektronická zařízení (chladničky, pračky, televize, monitory,
počítače, přehrávače, telefony apod.)
• stavební suť
• pneumatiky
Upozorňujeme, že kontejnery jsou na každém stanovišti přistaveny
pouze ve vymezeném časovém úseku, který je uvedený níže v harmonogramu vedle data. Po uplynutí této doby bude kontejner odvezen.
Kontejner může být odvezen i dříve, pokud je již zcela naplněn, a nebude přistaven další!
V místě přistavení je přítomen obsluhující pracovník. Do kontejneru
lze odkládat pouze ty odpady, pro které je tato služba určen.
Pokud je kontejner již plný, můžete svůj objemný odpad odložit zdarma ve sběrném místě v areálu technických služeb, Topolská 660, Černošice, a to:
v pondělí a ve středu od 7:00 do 17:00
v sobotu od 8:00 do 12:00
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Nemáte-li možnost sami odvézt odpad do sběrného místa anebo vyklízíte-li větší množství velkoobjemového odpadu, můžete využít našich
služeb. Na základě objednávky přistavíme kontejner k Vaší nemovitosti.
Tato služba je zpoplatněna.

Harmonogram přistavení velkoobjemových
kontejnerů
21. 9. od 8.00 do 12.00
• Mokropeská (roh na Višňovce)
• Husova (samoobsluha U Vávrů)
• Jičínská (u Mašitů)
• Mokropsy (Šeříková)
28. 9. od 8.00 do 12.00
• Mokropsy (Dr. Janského u samoobsluhy)
• Černošice (Libušina)
• Černošice (Karlická)
• Černošice (u kostela)
5. 10. od 8.00 do 12.00
• Černošice (Poštovní)
• Mokropsy (u pekárny)
• Vráž (Husova – Majakovského)
• Vráž (Slunečná – u kontejnerů na plasty)
12. 10. od 8.00 do 12.00
• Vráž (Dobřichovická – u trafostanice)
• Karlštejnská (u trafostanice)
• Černošice (Radotínská – Sadová)
• Černošice (Jansova)
19. 10. od 8.00 do 12.00
• Chatové osady
• Na Vírku
• Na Drahách (u hřiště)
• V Habřinách
• V Lavičkách

z radnice

MĚSTO ČERNOŠICE přijme nové kolegy
na tyto volné pracovní pozice:
Pracoviště ČERNOŠICE
REFERENT ODBORU INVESTIC A SPRÁVY
MAJETKU - TECHNIK
Náplň práce:
• 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
• pracovní poměr na dobu neurčitou; termín nástupu dle dohody
• zaměstnanecké benefity – mobilní telefon, flexibilní začátek / konec
pracovní doby, dovolená 5 týdnů, 5 dnů zdravotního volna (sickdays),
stravné ve výši 100 Kč / odpracovaný den, příspěvek na vzdělávání a volnočasové aktivity aj.
Lhůta pro podání přihlášky je do 20. 9. 2019.

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
• zaměstnanecké benefity, dovolená 5 týdnů, 5 dnů zdravotního volna
(sickdays), stravné ve výši 100 Kč za odpracovaný den, příspěvek na vzdělávání a volnočasové aktivity aj.
• předpokládaný nástup od 1. 10. 2019 (případně dle dohody)
• možnost zvyšování fyzické připravenosti (posilovna, tělocvična)
• možnost odborných školení a výcviku (zákony, odchyty zvířat, střelecká
příprava, sebeobrana, …)
Lhůta pro podání přihlášky je do 12 hodin dne 17. 9. 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.

Pracoviště PRAHA 2
SPECIALISTA - správce informačních
a komunikačních technologií
pro ODBOR INFORMATIKY
Náplň práce:
• podílí se na komplexní správě všech hardwarových komponent, aktivních prvků, operačních systémů, serverů a počítačů, vyvolávacího a docházkového systému
• vede správu identit v jednotlivých informačních systémech, spravuje
a vede evidenci jednotlivých informačních systémů
• ve spolupráci s externími specialisty zajišťuje centrální zálohování dat
a elektronické pošty
• navrhuje nastavení politik a přístupových práv a nastavení bezpečnostních prvků v rámci platných politik
• spolurozhoduje o přidělení systémových prostředků ve virtualizovaném
prostředí
• ve spolupráci s finančním odborem zabezpečuje provoz poplatkomatu
• vede správu certifikátů, spravuje intranetové a internetové stránky
Nabízíme:
• platové ohodnocení ve 12. platové třídě dle nařízení vlády č. 341/2017
Sb. ve znění pozdějších předpisů (od 35.000 Kč / měsíc)
• pracovní poměr na dobu neurčitou, termín nástupu dle dohody
• zaměstnanecké benefity, např. mobilní telefon, flexibilní začátek / konec pracovní doby, dovolená 5 týdnů, 5 dnů zdravotního volna (sickdays),
stravné ve výši 100 Kč za odpracovaný den, příspěvek na vzdělávání a volnočasové aktivity aj.
Lhůta pro podání přihlášky je do 12 hodin dne 13. 9. 2019.

REFERENT PROVOZU
Náplň práce:
• komplexní a samostatné zajišťování materiálně-technického zásobování
pro celou organizaci a nákup vymezeného sortimentu zboží
• samostatné zajišťování agendy evidence mobilních zařízení
• komunikace s dodavatelem telekomunikačních služeb
• zabezpečení provozních záležitostí – koordinace stěhování, komunikace s dodavateli, ostatní servis a údržba budov úřadu
• součinnost s firmou zabezpečující BOZP a PO na pracovištích úřadu
• zástup v ekonomickém systému odboru (systém GINIS)
• kompletní evidence majetku (příjem, vyřazení, převodky a inventarizace)
• další práce související s vykonávanými pracemi dle pokynů nadřízeného
(odvoz, převoz, vyzvednutí, dohled na dodavatelem apod.)
Nabízíme:
• platové ohodnocení v 9. platové třídě dle nařízení vlády č. 341/2017
Sb. ve znění pozdějších předpisů
• místo výkonu práce Praha 2 (v blízkosti stanice metra Karlovo náměstí)
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• očekávaný termín nástupu od 1. 10. 2019 (nebo dle dohody)
• zaměstnanecké benefity, např. flexibilní začátek / konec pracovní doby,
dovolená 5 týdnů, 5 dnů zdravotního volna (sickdays), stravné ve výši 100
Kč za odpracovaný den, příspěvek na vzdělávání a volnočasové aktivity
aj.
Lhůta pro podání přihlášky je do 12 hodin dne 13. 9. 2019.

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.
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Z 22. jednání Rady města Černošice (22. 7. 2019)
Odbor dům s pečovatelskou službou
• Dodatek ke smlouvě o spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou
Rada města Černošice schvaluje dodatek ke
smlouvě o spolupráci mezi městem Černošice
a Českou zemědělskou univerzitou v Praze za
účelem zajištění studijního programu pro seniory
v Domě s pečovatelskou službou.
• Darovací smlouvy na aktivizační program
a pohoštění pro seniory
Rada města Černošice schvaluje 1) Darovací
smlouvu č. 417/2019 mezi městem Černošice
a paní V. T. o poskytnutí daru v částce 2 000 Kč
na pohoštění při pořádání aktivizačního programu pro seniory v Domě s pečovatelskou službou
Černošice v roce 2019, 2) smlouvu o nadačním
příspěvku číslo 420/2019 mezi městem Černošice a Nadace VIA (Fond Černošice) o poskytnutí daru ve výši 5.000 Kč, z prostředků Fondu
Černošice, na zajištění společenské akce „Dne
seniorů“ v Domě s pečovatelskou službou z prostředků Fondu Černošice.
Odbor investic a správy majetku
• Zrušení veřejné zakázky „Vybavení odborné
učebny dílen v přístavbě ZŠ Černošice školními pomůckami“ a zajištění přímého nákupu
Rada města Černošice bere na vědomí, že ani
ke IV. výzvě veřejné zakázky malého rozsahu na
„Vybavení odborné učebny dílen v přístavbě ZŠ
Černošice školními pomůckami“ nebyla podaná
žádná nabídka; souhlasí se zrušením této veřejné zakázky malého rozsahu a souhlasí se zajištěním přímého nákupu.
• Vynětí části pozemku parc.č. 3827/18
v Akátové ulici z plnění funkce hospodářského lesa (s ponecháním lesního porostu v PP
dle platného územního plánu)
Rada města Černošice schvaluje ZRR č. 41;
souhlasí s uzavřením dohody CES 425/2019
o úhradě nákladů s J. K. ve výši 84.510 Kč spojených s vynětím části pozemku parc. č. 3827/18
v Akátové ulici z plnění funkce hospodářského
lesa v souladu se stanoviskem OŽP.
• Výměna mlatového povrchu za dlažbu
v předprostoru Haly Věry Čáslavské
Rada města Černošice bere na vědomí nutnost
výměny mlatového povrchu v prostoru před hlavním průčelím Haly Věry Čáslavské za dlažbu dle
architektonického návrhu společnosti GRIDO
architektura design, s. r. o; souhlasí 1) s cenovou nabídkou společnosti Zimerstav, s.r.o., IČ
01578481 na realizaci výměny mlatového povrchu před Halou Věry Čáslavské za celkovou cenu
848.961,05 Kč bez DPH, 2) s rozpočtovým
opatřením č. 55 a doporučuje ZM ke schválení;
schvaluje 1) výjimku z vnitřního předpisu č. 5,
zadávání veřejných zakázek, bod 2.3.8.c) - předložení pouze jedné cenové nabídky, 2) uzavření
smlouvy o dílo CES č. 424/2019 se společností

Zimerstav, s.r.o., IČ 01578481, 3) rozpočtové
opatření č. 55 .
• Pronájem bytu č. 2, Slunečná 627
Rada města Černošice souhlasí s uzavřením
smlouvy CES 423/2019 o nájmu bytu č. 2
v domě č.p. 627 ve Slunečné ulici v Černošicích
s M. N. za nájemné 57 132 Kč/rok.
• Vyhodnocení veřejné zakázky - Vybavení
interiéru přístavby ZŠ Černošice
Rada města Černošice bere na vědomí protokoly a doporučení hodnotící komise; rozhoduje
o výběru nejvhodnější nabídky dodavatele ARBYD
CZ s.r.o., IČO 26339269, za celkovou nabídkovou cenu 3.935.499 Kč bez DPH (4.761.954
Kč s DPH); schvaluje uzavření smlouvy CES č.
131/2019 dle předmětu veřejné zakázky „Vybavení interiéru přístavby ZŠ Černošice“ mezi městem Černošice a dodavatelem ARBYD CZ s.r.o.
• Úprava oplocení hřiště pro nafukovací halu
za školou - cenová nabídka
Rada města Černošice bere na vědomí informace o potřebné úpravě oplocení školního hřiště
za budovou „A“; souhlasí s cenovou nabídkou
společnosti PILECKÝ, s. r. o., na úpravu oplocení
hřiště za školou včetně nové branky pro přístup
veřejnosti za cenu 37.201 Kč bez DPH; schvaluje ZRR č. 39.
• Dodávka skříněk pro audio sestavy do MŠ
Husova
Rada města Černošice bere na vědomí nutnost
provedení dodávky a montáže 4 ks uzamykatelných skříněk pro audio sestavy a 1 ks dvířek do
stávající nábytkové sestavy; schvaluje 1) cenovou nabídku společnosti COMPO Interiéry s.r.o.,
IČ 04084063, ve výši 34.520 Kč včetně DPH,
2) ZRR č. 40.
Finanční odbor
• Smlouva o přijímání platebních karet - Informace o navýšení limitu inkasa pro provizi
Rada města Černošice bere se souhlasem na
vědomí informaci o navýšení limitu pro inkaso
měsíční provize dle smlouvy o přijímání platebních karet.
• Informace o rozpočtových opatřeních
a změnách rozpisu rozpočtu schválených vedoucí FO - 2. čtvrtletí 2019
Rada města Černošice bere se souhlasem
na vědomí provedené změny rozpisu rozpočtu
v kompetenci vedoucí finančního odboru za 2.
čtvrtletí 2019.
• Rozpočtové opatření č. 54 a změna rozpisu rozpočtu č. 38
Rada města Černošice schvaluje rozpočtové
opatření č. 54 a změnu rozpisu rozpočtu č. 38.
Odbor vedení města
• Smlouva o dílo - zhotovení pamětní desky
Fr. Plamínkové vč. instalace na budovu nové
knihovny

Rada města Černošice schvaluje 1) smlouvu č.
CES 429/2019 mezi městem Černošice a ak.
soch. Jaromírou Němcovou, cena za výtvarný návrh je 20.000 Kč včetně DPH, cena za materiál
a výrobu bude činit maximálně 25.000 Kč včetně
DPH, 2) RO č. 53.
• MONOGRAFIE LETNÍ REZIDENCE PRAŽANŮ ČERNOŠICE A VILOVÁ ARCHITEKTURA
19. A 20. STOLETÍ
Rada města Černošice souhlasí se záměrem
poskytnutí daru 300.000 Kč Generálnímu ředitelství Národního památkového ústavu (NPÚ)
na vytvoření monografie s názvem Letní rezidence Pražanů, Černošice a vilová architektura
19. a 20. století, s tím, že městu bude poskytnuto 600 ks výtisků; doporučuje zastupitelstvu
poskytnutí daru schválit, a to z rozpočtu na rok
2020, resp. 2021.
• Stanovení ceny kalendáře
Rada města Černošice stanovuje prodejní cenu
kalendáře Místopis okolí Prahy západní části
80 Kč/kus.
Právní odbor
• Darovací smlouva - OSH ČSM - Okresní
sdružení hasičů Praha - západ
Rada města Černošice schvaluje 1) darovací
smlouvu CES č. 426/2019 s pobočným spolkem OSH ČSM - Okresní sdružení hasičů Praha
– západ, 2) rozpočtové opatření č. 57.
Odbor vnitřních věcí
• Zrušení veřejné zakázky „Mobilní klimatizace“
Rada města Černošice souhlasí se zrušením
veřejné zakázky malého rozsahu „Mobilní klimatizace“, která byla vyhlášena dne 9. 7. 2019, z důvodu neobdržení žádných nabídek.
Úsek projektového řízení a komunikace
• Veřejná zakázka malého rozsahu Procesní
audit, optimalizace a implementace procesního řízení MěÚ Černošice - vyhlášení
Rada města Černošice souhlasí s realizací veřejné zakázky Procesní audit, optimalizace a implementace procesního řízení MěÚ Černošice;
schvaluje výzvu a zadávací dokumentaci včetně
návrhu smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Procesní audit, optimalizace a implementace procesního řízení MěÚ Černošice“.
Dodatečně zařazené body
• Změna organizační struktury Městského
úřadu Černošice k 1. 10. 2019
Rada města Černošice schvaluje změnu organizační struktury Městského úřadu Černošice
s účinností od 1. 10. 2019.

Z 23. jednání Rady města Černošice (5. 8. 2019)
Odbor investic a správy majetku
• Výměna poškozených dřevěných obložkových zárubní a oprava PO dveří v ZŠ Černošice - Mokropsy - smluvní dodatek č. 1
Rada města Černošice bere na vědomí nutnost
provedení dodatečných stavebních úprav ostění
dveřních otvorů v souvislosti s montáží ocelových
zárubní v budově B ZŠ Černošice; souhlasí s cenovou nabídkou společnosti Royal Diamond s.r.o.,
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IČ 47122439, na provedení dodatečných stavebních úprav ostění dveřních otvorů v souvislosti
s montáží ocelových zárubní v budově „B“ ZŠ Černošice za celkovou cenu 38.887,84 Kč bez DPH;
schvaluje 1) uzavření smluvního dodatku č. 1 ke
smlouvě o dílo č. 147/2019 se společností Royal
Diamond s.r.o., IČ 47122439, 2) RO č. 60.
• Záměr prodeje části pozemku parc. č.
4289/4 v ulici U Vodárny

Rada města Černošice bere na vědomí informace o historickém umístění plotu patřícího k pozemku parc. č. 4290/3 na části pozemku parc.
č. 4289/4 patřícím městu; souhlasí se záměrem
prodeje části pozemku parc.č. 4289/4 v ulici
U Vodárny, který je zaplocený, dle ÚP SM2/Z za
minimální cenu 3 271 Kč/m2.
• Žádost o odprodej pozemků parc.č.
4288/2, 6192/26, 4182/19, 6192/1,

z radnice
4276/1 a část pozemku parc.č. 4181/2 k.ú.
Černošice, Radotínská ulice
Rada města Černošice bere na vědomí žádost
J. U. o odprodej pozemků parc. č. 4288/2,
6192/26, 4182/19, 6192/1, 4276/1 a část
pozemku parc.č. 4181/2 (cca 148 m2) všechny
v obci a k.ú. Černošice, ve vlastnictví města Černošice v Radotínské ulici; doporučuje zastupitelstvu města projednat záměr prodeje pozemků
a vyjádřit nesouhlas s jejich prodejem z důvodu
rozporu navrhovaného využití pozemku s územním plánem.
Finanční odbor
• Smlouva o přijímání platebních karet - platební terminál pro pokladnu v DPS a změna
výše provize
Rada města Černošice souhlasí se žádostí
o nový terminál pro potřeby pokladny v domě
s pečovatelskou službou; bere se souhlasem
na vědomí žádost o změnu výše placené provize
za uskutečněné transakce.
• Rozpočtové opatření č. 58 a změna rozpisu rozpočtu č. 42
Rada města Černošice bere na vědomí informaci o přiznané výši dotace pro OSPOD dle rozhod-

nutí č. j. MPSV-2019/143568-231; schvaluje
rozpočtové opatření č. 58 a změnu rozpisu rozpočtu č. 42.
• ZUŠ - žádost o souhlas s převodem finančních prostředků ve výši 70 tis. Kč z investičního fondu na navýšení peněžních prostředků
určených pro financování údržby a oprav majetku - ZUŠ Černošice, IČ 75008165, Střední
403, 252 28 Černošice
Rada města Černošice souhlasí 1) podle § 31,
odst. 2), pís. d) s převodem finančních prostředků
ve výši 70 tis. Kč z investičního fondu na navýšení
peněžních prostředků určených pro financování
údržby a oprav majetku dle žádosti ředitelky ZUŠ,
2) se zadáním údržby dle žádosti stejné společnosti, která realizovala v ZUŠ projekt rekultivace
zahrady a nyní zajišťuje jeho udržitelnost.
Body dodatečně zařazené či upravované
• Ohnisková deratizace veřejného prostranství v centrální části města
Rada města Černošice bere na vědomí informace o potřebném zajištění ohniskové deratizace veřejného prostranství v centrální části města
z důvodu zvýšeného výskytu hlodavců; souhlasí

s cenovou nabídkou společnosti ADERA, s.r.o.,
IČ: 26146673 na provedení ohniskové deratizace veřejného prostranství v centrální části města
(oblast podél Švarcavy, za prodejnou Albert, Hotelem Slánka a železniční zastávkou) obnášející 4
zásahy za celkovou cenu 33 180 Kč bez DPH;
schvaluje RO č. 61.
• Úhrada za servis a připojení nouzového tlačítka
Rada města Černošice bere se souhlasem na
vědomí nutnost uradit servis a repasi nouzového
tlačítka.

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).

Pohledem zastupitelů
Kam mizí pitná voda
V předchozích informačních listech probíhala
debata o tvrdosti vody v Černošicích. Nechci
zde psát o tom, zda je lepší voda tvrdá, nebo
měkká. Jde mi o to, co v článcích zaznělo, ale
zůstalo nezodpovězeno.
Podle údajů o vodném a stočném je nám
v Černošicích dodávána ze 45 % pražská pitná
voda a zbývajících 55 % je z našich černošických zdrojů (vrty a studna). Z čísel o tvrdosti
vody to však vypadá, že měkká (a 8krát dražší)
pražská voda k nám doputuje ve skutečnosti
jen v cca 22 % oproti zaplaceným 45 %. Jak
to tedy je?
Podle sdělení o množství vody v m3 od Aquaconsultu tedy 45 % vody odebíráme z Prahy, tu
město nakupuje za 16,20 Kč s DPH/m3 a dále
ji přeprodává obyvatelům za 40,59 Kč/m3,
a z našich zdrojů máme 55 % vody jejíž čerpání stojí město 2 Kč/m3, tu město také prodává
za 40,59 Kč/m3. Ceny jsou bez stočného.
Pražská voda je měkká (1,1 mmol/l) a černošická tvrdá (5,5 mmol/l studna a 4,1 mmol/l
vrty). Po smíšení pražské a černošické vody

by tedy měla mít voda tvrdost kolem 3 mmol/l.
Dle měření je však tvrdost 4,25 mmol/l (rok
2016), 4,1 mmol/l (rok 2017), 3,8 mmol/l (rok
2018). Abychom se dostali při promíchání vody
na měřená čísla, museli bychom od Pražských
vodovodů a kanalizací a.s. (VEOLIE) odebírat
za poslední tři roky v průměru jen polovinu pitné vody, kterou ve skutečnosti platíme (tzn. ne
45 %, ale pouze cca 22 %).
Z toho plyne, že buď jsou všechna měření
tvrdosti vody shodou náhod nadhodnocena a voda je měkčí. Případně je zde druhá
možnost, a to, že několikanásobně dražší
pražská voda je dodávána do černošického
vodovodního systému opravdu v menší míře,
než za ní platíme, a ten rozdíl je dorovnán
naší levnou tvrdou vodou. Pak by ale někde
vznikal neoprávněný příjem. Předpokládám,
že snad ale s centrálními vodoměry nikdo
nemanipuluje jako s taxametrem.
Nechci zde dělat závěry a ani někoho
podezírat. Jen by bylo vhodné, aby na věcný článek čtenářky IL paní Brožové někdo
kvalifikovaně odpověděl. Domnívám se, že
doporučení, aby si odběratelé vody pořídili

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 800 850 860
ČEZ distribuce, a.s.,
zákaznická linka
800 810 820
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.

změkčovače vody, nebylo úplně dobrou odpovědí.
Možná se nabízí ještě třetí možnost, že dodávaná osmkrát dražší a pětkrát měkčí pražská voda za vodoměrem mizí. Skutečně např.
v roce 2017 z vodovodního systému v Černošicích zmizela cca jedna třetina pitné vody
(konkrétně 114 000 m3 vody ). Pro představu
se jedná o krychli o velikosti 50 x 50 x 50 metrů plné vody (pro pivaře se jedná o 228 milionů
plných půllitrů). Upřímně řečeno, nejedná se
o nic neobvyklého a takhle to s pitnou vodou
ve vodovodních sítích leckde chodí. Možná
se jednalo o odkalování sítě, odvzdušňování
a prosté úniky vody z vodovodního potrubí. To
by ale nemělo mít vůbec vliv na tvrdost vody
vytékající z kohoutku (mizí totiž již smíchaná voda). K zamyšlení tedy je, že pitná voda
v Černošicích vykazuje dlouhodobě při měření
jiné hodnoty tvrdosti, než by po mísení s měkkou pražskou vodou měla mít. Kam tedy mizí
peníze za pitnou vodu? Doufám, že vždy do
správných rukou.
Tomáš Jandura, zastupitel Trojlístek

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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z města a okolí

Pohledem občanů města

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

Prodej iluzí nebo odpovědný přístup?
Chci se vyjádřit ke článkům ohledně skateparku
pana zastupitele Michala Trešla, které napsal do
několika předchozích vydání zpravodaje.
Oba články pojal tak, že se jedná o hotovou
věc a že nový velký skatepark bude na místě
toho stávajícího, tedy 50 metrů od oken rodinných domů a 25 metrů od hranic soukromých
zahrad. Proto považuji za nutné jeho články doplnit o komentář, že tato stavba bude potřebovat
řádné projednání a že sousedé, kteří nechtějí
být den co den a do noci obtěžováni rázovitým
hlukem, budou jistě v těchto řízeních aktivní.
Přístup pana zastupitele vnímám z více důvodů jako neodpovědný.
Zaprvé, už to, že o svých plánech mluví lehkovážně, jako o hotové věci, může uvádět lidi
v omyl a dávat jim falešné naděje.
Zadruhé, sám dobře ví, že stávající skatepark byl na místo umístěn jaksi pokoutně a že
velmi obtěžuje obyvatele v jeho okolí.
Zatřetí, mluví o tom, jak ke skateparku vznikla pracovní skupina – tak se ptám – proč do ní
nepozval sousedy?
Začtvrté, pan zastupitel uvádí v textu, že skaVážený pane Nový, vážení čtenáři,
dovolte mi, abych jménem jezdců a příznivců parku uvedl několik věcí na pravou
míru a narovnal jisté nepřesnosti.
1. Pojem lehkovážnost není na místě. Jednáme-li o městské zakázce, je normální, že
zastupitel informuje občany. Styl informování může být samozřejmě různý a vykládá si
jej každý podle svého vlastního úsudku.
2. Park byl vysoutěžen, schválen, zaplacen a vystavěn. A to ještě v době, kdy v jeho
okolí nebyla zástavba nových domů. Pokud
zde byly nějaké pochybnosti, ujišťujeme
veřejnost, že v tomto případě nedostatky
neplánujeme.
Co se týká obtěžování, nevíme, co je tím
myšleno. Je to místo častého výskytu lidí,
což je vždy poměrně komplikovaná věc.
Podobně jako v místě železniční most,
městská pláž, fotbalové hřiště, jez, cyklostezka, několik restaurací a parkoviště. Toto
místo je jediné centrum aktivního života
v Mokropsech. Samozřejmě byla zde ještě
možnost vybudování jakéhosi rekreačního
centra místo skateparku, podle návrhu současného provozovatele pláže z hnutí ANO
2011. O zlepšení situace bych však měl jisté pochybnosti.
3. Je poněkud zvláštní, že nám je toto
Vámi vyčítáno. Když Vaše hnutí tlačilo na
demolici parku, tak od Vás nikdo žádného z jezdců nepřizval k jednání. Nicméně
pracovní skupina vznikla z toho důvodu,
aby vytvořila vizi a celkový koncept celého prostoru. S tímto konceptem jsme
chtěli zahájit veřejnou diskuzi (tzn. i se
sousedy), zda by veřejnost takovou věc
přijala, případně ji vylepšila, či jakkoliv
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tepark slouží i dětem, když sám dobře ví, že ty
byly vyháněny jak slovně, tak různými cedulkami ve smyslu „skatepark není dětské hřiště“.
Za páté, stávající skatepark je stále problematický, není hotový val, není dodržován provozní řád, je nadmíru hlučný. A vůbec jsme ze
strany pana zastupitele nezaznamenali snahu
o vylepšení stávajícího stavu ve vztahu k sousedům, a proto nemáme důvod věřit, že tomu
bude v budoucnosti jinak
Již jsem psal, že se sportovci nemáme sebemenší problém a že nás mrzí, že jejich sport je
na rozdíl od sousedních dirtbikerů tak nepřijatelně hlučný, přesto je asi k věci to zopakovat,
protože často jsme nefér způsobem stavěni do
role někoho nepřejícího. Tak to není, jen hájíme svoji pohodu bydlení, do které je nadmíru
zasahováno, a to pan zastupitel Trešl dobře ví.
Nakonec se sám stavěl proti záměru stavby
soukromé školy v Mokropsech právě z důvodu obtěžování sousedů zvýšeným provozem
a hlukem a jistě to, když byli odpůrci školy popisováni jako nepřátelé dětí, vnímal jako nefér
přístup.
upravila. Toto jsme avizovali v předchozích článcích.
4. Ano, já jsem dokonce ty cedulky tisknul. Zde se tedy musím silně ohradit. Z Vašeho bodu vyplývá, že si ze skateparku
děláme privátní zašívárnu. To je nesmysl.
Cedulky tam skutečně byly a ještě tam, jak
doufám, jsou. Nejsou však určeny skateparku, ale dirtové dráze na kola a BMX. Hliněné
skoky si místní kluci vlastní nemalou prací
kopou pouze za pomoci lopat a vlastních
sil. Skoky jsou budovány složitým postupem prolévání vodou, čištěním hlíny a tisíců
úderů plochou lopaty, aby byla pojezdová
dráha tvrdá a pod náporem dopadu kola se
neutrhla. Pochopitelně malé dítě vyženete,
když vám dráhu rozebírá. Celý areál je navíc
budován na sporty tomuto místu určené.
Tyto sporty se dají opravdu provozovat až
od určitého věku. Zde jen krátkou vsuvku
směrem k veřejnosti. Prosíme, nepouštějte
děti na hliněné skoky. Ta práce je opravdu
úmorná a odložené děti v parku ji klukům
neulehčují.
5. K vašemu poslednímu bodu. Celý bod,
stejně jako velká část Vašeho textu, je zavádějící a manipulativní. Kdybychom nehledali řešení, jak pomoci jezdcům i okolí a jak
najít co možná nejlepší kompromis, tak
bych tuto problematiku vůbec neřešil.
Jen poznámku ke školce. Školka byla plánována v bezprostředním sousedství řady
rodinných domů. Šlo tedy o úplně jinou situaci. Všechny argumenty, které silně hrály
proti výstavbě, jsou k poslechu ze záznamu zasedání zastupitelstva, tuším, z ledna
předloňského roku. Pokud bude zájem, rád
konkrétní záznam vyhledám a odkaz přepo-

Záměr velkého skateparku na místě toho
stávajícího je velmi nejistý podnik, který se při
troše nepozornosti bohužel může jevit jako ta
nejjednodušší cesta, ale není tomu tak. Skateparky v blízkosti obydlí lidí jsou problematické, a proto je odpovědné samosprávy umisťují
na místa obydlím vzdálená a tím eliminují nekonečný, a navíc zbytečný konflikt mezi skejťáky
a v místě trvale žijícími obyvateli.
Naštěstí v našem městě máme rozumné zastupitelstvo, tak na něj tímto apeluji, aby nás,
hrstku lidí žijících kolem skateparku, místa,
které je i tak nadmíru exponované, hájili proti
velké přesile skejťáků a jejich příznivců, o které
mluví pan Trešl.
Ptám se, zda jde o to mít skatepark v Černošicích na tomto podle nás velmi nevhodném
místě, nebo zda jde o skatepark jako takový?
Zatím mám dojem, že jde jen o privatizaci tohoto místa bez ohledu na jeho sousedy. S tím
bohužel nemůžeme souhlasit.
Petr Nový, předseda spolku Mokropsy – klidný
a bezpečný domov

šlu do emailu každému, kdo o něj požádá.
Proti školce bylo také hodnocení místních
hasičů, které si lze na záznamu rovněž
poslechnout. Mimo jiné šlo i o nedostatek
parkovacích míst a rizika ucpávání dopravy
v kritických časech, kdy už tak člověk stojí
v dlouhých frontách.
Jen drobné pozastavení nad větou, že
máme rozumné zastupitelstvo. Jste členem
hnutí Trojlístek. Vaše hnutí je dlouhodobě největším kritikem současného vedení
města.
Každé sportoviště je do jisté míry problematické. Víme o nedostatcích a pracujeme
na jejich vylepšeních. Protihlukovou hliněnou hroudu chceme nahradit smysluplným
opatřením. Hlučné plechové prvky chceme
nahradit výrazně méně hlučným betonem.
Uděláme maximum pro to, aby byl park
vybudován co nejšetrněji ke svému okolí.
Samozřejmě, že bude veřejnost přizvána
k jednání. Musí být ale o čem jednat. O privatizaci místa nejde, jde o to, že park není
možné postavit jinde. Jsme limitováni územím, kterým Černošice disponují.
Tento sport šel velice kupředu. Dokonce
se ho dočkáme na následujících olympijských hrách. Velké i malé skateparky rostou po celé republice. Nechceme v tomto
velice pozitivním trendu zaostat. Zejména,
když pochází z Černošic i několik špičkových jezdců.
Michal Trešl a za pracovní skupinu: Václav
David, Kryštof Eliáš, Jan Vošahlík

z města a okolí

Pohledem občanů města

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

Kam s ním???
Rád bych se tímto krátkým článkem obrátil... ale bohužel vlastně ani nevím, na koho se mám obrátit. Snad tedy pro zjednodušení na všechny
slušné lidi.
Již delší dobu, nejméně od začátku června, stojí těsně před křižovatkou ulice Dr. Janského a ulice Školní zaparkovaná velká modrá dodávka,
která výrazně brání výhledu do ulice Janského. Všechna auta, jedoucí
z ulice Školní, ale i chodci, kteří chtějí přejít po přechodu k místní samoobsluze, mají zcela zakrytý výhled na auta přijíždějící od Černošic.
A tak vznikají dosti nebezpečné situace, zvláště když tudy vede velmi
frekventovaná objížďka.
Upozorňoval jsem na to posádku v autě městské policie přijíždějící
shora Školní ulicí, která shodou okolností zastavila právě na tomto místě,
chystajíce se odbočit vlevo. Pozorně mne vyslechli a všichni jsme se
zájmem pozorovali starší paní s berlemi, která se marně pokoušela přejít
po přechodu k samoobsluze. Absolutně netušila, jestli nejede od Černošic nějaké auto, a tak tam vrávorala a uhýbala před projíždějícími vozidly,
až se jí konečně v nějaké pauze podařilo přejít. Přednost jí samozřejmě
nedal nikdo z řidičů, protože oni také vlastně přes tu dodávku na začátek
přechodu nevidí. Posádka policie vše mlčky a vážně sledovala a posléze
také mlčky a vážně odjela.
Obrátil jsem se tedy na jednu z městských radních, která o problému
také dobře věděla, neb tudy často jezdí. Souhlasila s tím, že je to velmi
nebezpečné místo, a dokonce asi i promluvila s místními policisty. Ti jí
zřejmě vysvětlili, že zde není porušen žádný předpis ani zákaz stání a že
se s tím nic dělat nedá. Zdůvodnit, proč se s čímkoliv nedá nic dělat, je
velmi jednoduché a vždy i úspěšné a velice často používané. Bohužel

Ještě k ulici Majakovského
V minulém černošickém zpravodaji jsme se obrátili na Městský úřad s prosbou o pomoc při
řešení problémů v ul. Majakovského, té části
ulice, kde zůstala prašná komunikace z důvodu, že nedošlo k vyřešení ze strany majitelky
části komunikace, která za svoji část pozemku
žádá pro obec neúnosnou finanční náhradu.
S žádostí jsme se obrátili i na uveřejnění v černošickém zpravodaji. V žádosti bylo uvedeno,
že jedním z řešení problému by bylo umístění
značky, která by omezila provoz v této ulici.
V minulém čísle IL v rubrice „Jednou větou“
bylo skutečně jednou větou uvedeno, že si

Vladimír Dousek, obyvatel Černošic
FOTO: V. Dousek

majitelka části komunikace nepřeje umístění
výše uvedené značky. Je s podivem, že toto
vyjádření by mělo stačit obyvatelům ulice, kdy
v domech bývají i dvě generace rodin. Touto jedinou větou smést ze stolu naši žádost, ačkoli
zde bydlí většinou starousedlíci, kteří platí řádně daně, a zastupitelé se ve volbách zavázali
obyvatelům bez rozdílu pomáhat v řešení jejich
problémů, je dost zarážející.
Nechápeme, že spolumajitelka této komunikace, jejíž druhá část patří obci, může takto
negativně ovlivňovat bydlení a život občanů,
a také nechápeme a chtěli bychom vědět důvod, kterým svoje rozhodnutí ovlivnila. Chápeme, že zastupitelé řeší mnohem závažnější

Vyjádření starosty
Vážená paní Mašitová,
jak už víte z mého emailu z 13. 8., není to tak, že by zastupitelé Vaši žádost
„smetli jednou větou“. Naopak značku Průjezd zakázán začali pracovníci
městského úřadu (tedy nikoliv zastupitelé) projednávat. První, negativní
informace opravdu byla, že bude potřeba získat souhlas majitelky pozemků, protože se jedná pouze o veřejně přístupnou účelovou komunikaci,
kde zatím není skutečná stavba komunikace - a ta nám takový souhlas
odmítla poskytnout. Osobně souhlasím, že když se jedná o průjezdní
komunikaci, kterou město z důvodů nevyřešených vlastnických vztahů

FOTO: Hanka Jelínková

různé zákony a předpisy toto velmi usnadňují a podporují. Sám jsem
dnes sledoval malou holčičku, která se tam také pokoušela přejít a několikrát ji málem srazilo přijíždějící auto. Přešla, až když jsem najel do té
křižovatky a zamával na ní, že je vše bezpečné.
Na koho se tedy obrátit??? Jedině snad na slušného majitele tohoto
auta s pražskou značkou, které tam pomalu zarůstá trávou a který o tom
možná ani neví. Poprosit ho, zda by byl ochoten se postavit o pár metrů
dále, kde je také dosti místa. Kdo mu to ale řekne a poprosí ho o to?
Prosím ho tedy sám takovýmto velice nejistým způsobem, zda by nebyl ochoten udělat něco málo pro bezpečnost místních obyvatel, a pokud ano, tak mu za všechny tímto velmi děkuji!!!

problémy a problém jedné ulice a jejich obyvatel jim připadá z tohoto hlediska malicherný,
ale mrzí nás, že zastupitelé obce toto smetli ze
stolu jednou větou a spolumajitelka cesty, která ani v Černošicích nebydlí, může rozhodovat
o cca 50 domácnostech, aniž by na to obec
reagovala. Dost nás to zklamalo a chceme od
Vás – starosty Černošic vysvětlení a posouzení možnosti umístění této značky na části
komunikace, která je ve vlastnictví obce. Blíží
se podzim a během zimních měsíců budeme
zase řešit znečistění našich domů a okolí komunikace.
Děkujeme předem za pochopení.
Za občany ul. Majakovského Jiřina Mašitová

nemůže rekonstruovat, resp. zpevnit, a paralelně k ní vedou již zpevněné
ulice, je požadavek aspoň umístit značku Průjezd zakázán oprávněný. Od
začátku jej proto podporuji. Situaci jsme dále řešili se stavebním úřadem
a dnešního dne (23. 8.) naštěstí již mohu sdělit, že po jeho dalším posouzení právních možností to vypadá nadějněji. V případě zákazové značky
je možné dopravní značení stanovit tzv. opatřením obecné povahy... Stavební úřad se bude muset vypořádat s případnými námitkami majitelky
pozemků a výsledek neumím předvídat (jde o státní správu), ale snad se
to podaří a naší žádosti vyhoví.
Filip Kořínek, starosta (konečné změní upraveno po uzávěrce)

Květiny na černošickém nádraží
Černošický okrašlovací spolek Čolek umístil na zastávku Černošice truhlíky a závěsné
květináče s pelargoniemi, o které se spolu s oběma pokladními stará. Ať Vám zpříjemňují cestování. Děkujeme SŽDC za zdařilou rekonstrukci a pevně věříme, že se oprav
dočkají i naše sesterské secesní zastávky Všenory a Srbsko.Více o iniciativě za jejich
záchranu: facebook.com/zastavky171.
Hanka Jelínková, Čolek, z.s.
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Dvě výročí cestovatele A. V. Nováka
FOTO: archiv Národního muzea

-- A. V. Novák s manželkou Marií, synem Václavem a dcerou Jiřinou před vilkou v Dolních
Mokropsech (dnes Černošice), 1922. --

V letošním roce si připomínáme dvě kulatá výročí spojená s osobností cestovatele, spisovatele
a komunálního politika Archibalda Václava Nováka (1895–1979). Letos právě 8. srpna uplynulo
40 let od smrti tohoto pozoruhodného muže,
který se sice narodil v jihočeských Vodňanech,
ale od 20. let až do své smrtí žil a pracoval v Černošicích. Druhé výročí je spojeno s jeho cestami. Letos v září je tomu právě sto let, kdy se
A. V. Novák se svou ženou Marií vydal na svou
první velkou cestu. Dochované seznamy cestujících prozrazují, že 30. září 1919 vypluli z francouzského přístavu Le Havre na palubě lodi Rochambeau a 9. října dorazili do New Yorku.
Konečným cílem jejich cesty byl ostrov Tahiti,
kam se vydali po ročním pobytu ve Spojených
státech v září 1920. Cestovali již tři, protože během pobytu v Americe se manželům Novákovým

narodil na Vánoce 1919 syn Václav. Původním
cílem cesty manželů Novákových bylo najít nový
domov uprostřed tropického ráje a také zjistit
stav hvězdárny, kterou zde založil v roce 1911
astronom a politik Milan Rastislav Štefánik. Ukázalo se však, že observatoř nad přístavem Papeete je opuštěná a prázdná. Štefánik všechny
přístroje odvezl s sebou, když z Tahiti odjížděl.
Dřevěná stavba observatoře byla zarostlá vegetací a její obnovení nebylo reálné.
Ani plány na trvalý pobyt na Tahiti se nevydařily. Manželé Novákovi poznali, že Tahiti vůbec
není tím idylickým rájem, o kterém snili v Čechách. Kromě krásy tropické přírody a pohostinnosti místních obyvatel se setkali i s postupujícím
vlivem západní civilizace a čínských přistěhovalců. Získat pozemek pro vlastní hospodářství se
jim nepodařilo. I s ohledem na budoucnost svého syna se Novákovi rozhodli k návratu. Jejich
pobyt na Tahiti trval nakonec pouhé tři měsíce.
A. V. Novák se nejvíce proslavil ve 20. a 30.
letech jako autor oblíbených cestopisů i románů
a povídek z exotického prostředí. Ve svém díle
bohatě využil zkušenosti z cest. Kromě zmíněné cesty do Spojených států amerických a na
ostrov Tahiti to byla ještě studijní cesta do jižní
a jihovýchodní Asie, Číny a Japonska v letech
1926-1927. Charakteristické pro knihy A. V.
Nováka jsou detailní a barvité popisy exotického prostředí a reálií. V románech a povídkách
jsou časté milostné zápletky s erotickými motivy.
I když se A. V. Novák jako spisovatel setkával
s kritikou, která označovala jeho knihy za brakovou literaturu, o čtenáře neměl nouzi. Jeho
nejúspěšnější kniha, povídková sbírka s lákavým
názvem „Povídky z Tahiti, ostrovů hříšné lásky“
vyšla mezi lety 1922-1947 celkem v sedmi vy-

dáních a prodalo se jí přes 20 000 výtisků. Své
knihy si A. V. Novák sám vydával ve svém „Nakladatelství knih A. V. Nováka, Horní Černošice
u Prahy“. Vydal zde celkem 34 vlastních knih
– 11 románů, 16 povídkových sbírek a 7 cestopisů. Od 30. let rozšířil činnost svého nakladatelství o překlady zahraničních autorů s podobnou tematikou. Mezi Novákem vydávané autory
patřili mj. Santos Khumar Ghose Hazra, Pearl S.
Bucková, John Paris, Charles Nordhuff, P. G.
Wodehouse, Clifford W. Collinson, Pierre Daye
či Luis Charles Royer.
Vedle literární činnosti se A. V. Novák věnoval také přednáškám o zemích, které na svých
cestách navštívil. Jeho vystoupení bychom
dnes označili jako multimediální show – výklad
doplňoval promítáním diapozitivů, hudebními
ukázkami, a dokonce i filmem. Podnikavý Novák
se angažoval také v komunální politice. Za Českou stranu národně socialistickou byl členem
obecního zastupitelstva obce Dolní Mokropsy
a 29. 5. 1938 byl zvolen starostou. Tento úřad
vykonával svědomitě po celé období druhé světové války. Několikrát čelil hrozbě anonymních
udání a jen se štěstím unikl zatčení.
Po válce se A. V. Novák snažil obnovit nakladatelskou i spisovatelskou činnost, ale politický převrat v únoru 1948 přinesl osudový zvrat.
Akčním výborem Národní fronty byl A. V. Novák
zcela vyloučen z veřejného života. Jeho nakladatelství bylo jako soukromý podnik zrušeno.
V dalších letech žil Novák nuceně v ústraní a potýkal se s finančními i zdravotními problémy. Přes
veškerou snahu se už neprosadil. A vytoužené
změny politických poměrů se nedožil, zemřel
8. srpna 1979 ve věku 84 let.
Jan Šejbl, Národní muzeum

ČČK Černošice – Motto: A už je tu zas našich toulek čas.
Rozmary počasí a porucha vláčku nám při
pátém výletě znemožnily návštěvu Černého jezera a jízdu lanovkou na Pancíř. Železná Ruda
však ani při občasném dešti nezklamala. Každý si mohl vybrat podle svého zájmu.
Muzeum Šumavy vypráví o minulosti Želez2x FOTO: Luděk Cvrček

-- Odměna v cukrárně Šarlota --
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né Rudy a okolí, včetně sklářské a hamernické
historie. Návštěvnické centrum Šumavy spojené s infocentrem je naopak zaměřeno na současné krásy šumavské přírody a nutnost její
ochrany. Pro ty, kteří se točí kolem motorismu,
je v bývalém zámečku automobilové muzeum.
Závěr výletu byl věnován místnímu kostelu,
který je nejznámějším objektem Železné Rudy.
Výklad zahrnoval nejen historii kostela, ale i zajímavosti o dění v Železné Rudě v předválečné
a poválečné době. Za deště jsme přijížděli a za
deště jsme v dobré náladě odjížděli. Vstupy do
obou objektů byly hrazeny z dotace Městského úřadu Černošice.
Další výlety:
• 4. září
Pojedeme do Rožmitálu pod Třemšínem,
města J. J. Ryby. Navštívíme kostel, kde tento skladatel známé České mše vánoční hrával
na varhany. Také si poslechneme ukázku hry
na tento dnes už historický nástroj a povídání
o minulosti nejen kostela. Pak se podíváme do
Podbrdského muzea na expozici o J. J. Rybovi, která byla nedávno krásně zrekonstruována, i na další části muzea. Při zpáteční cestě

si prohlédneme soukromou farmu a Santiniho kapli v Čelině-Boroticích, která se ukrývá
v pěkném parku.
• 2. října
Týn nad Vltavou, Bechyně
Na zájezdy jsou volná místa! Přihlášky na
telefon 725 019 091, 251 643 304 Helena
Mouchová.
Za výbor ČČK
Helena Mouchová a Eva Cvrčková
-- Výklad o kostele v Železné Rudě --
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Přišli jsme k vám
Výstava o Mariánské pouti 2019 v MaNě je prvním
dílem z řady výstav MIGRACE ČERNOŠICE zachycující časový oblouk
120 let.
Hlavní vlny migrace:
před První světovou válkou – vystěhovalectví,
První světová válka – vojáci z Černošic na
všech frontách, zajatci pracující v Černošicích, uprchlíci z Ruska po roce 1917, chataři
a letní hosté, uprchlíci před nacismem, Druhá
světová válka, zánik židovské komunity, Hitlerjugend a posádky v našem městě, odsun
Němců, emigrace 1948-1989, listopad´89
– otevření hranic VEN i DOVNITŘ.
Zůstává ještě hodně bílých míst na historické mapě. K jejich zaplnění budeme potřebovat Vaši pomoc, za kterou předem děkujeme.
Je dobře, že termín „železná opona“ patří
už jen do výkladu dějepisu. Je dobře si připomínat, protože lidská paměť bývá chatrná
a může snadno přitakat křiklounům: „Zavřete
hranice!“.
O tom, jakou samozřejmostí je naše cestování za hranice vás přesvědčí druhá anketa
– Tři malá ohlédnutí za cestami do velkého
světa.
Na návrh Petra Kubína jsme letošní výstavu zaměřili na období posledních třiceti let,
jež bylo vyústěním předešlých složitých jevů.
Zaměříme se na cizince žijící/pracující v Černošicích. Nikdo je takto pohromadě dosud
nevnímal. Jejich odpovědi na anketní otázky
nám nabídnou zajímavé zrcadlo, které bychom jinak nepoznali. Tito sousedé se často
za cizince nepovažují, založili u nás rodiny
a stali se součástí naší komunity. Jen mají
více domovů a jejich mateřský jazyk je jiný.
Děkujeme všem, kteří nás přijali a podělili
se o dojmy z pobytu v Černošicích, kde však
žije mnohem více cizinců, než zde prezentujeme.

We Came To Your Hometown
The display Migration Černošice during
the fair on the occasion of Saint Mary holiday
2019 is the first in a series of exhibits depicting the timeframe of the last 120 years.
Main migration waves: before World War
I - emigration, World War I - soldiers from
Černošice on all fronts, prisoners of war
working in Černošice, Russian refugees after the year 1917, vacationers and summer
guests, Nazism refugees, World War II , demise of the Jewish community, Hitler-Jugend
and garrison in our town, German resettlement, emigration 1948-1989, November
´89 - the opening of borders both out and in.
There are blank spots on the historical map
and we ask for your help with filling them.
Thank you.
It’s good that the Iron Curtain is now
a mere historical term. That said, it is important to remember it from time to time so that
one doesn’t succumb to those who demand
closing all borders.
Evidence of how much we consider freedom of movement a basic right is in the second questionnaire – Three glimpses at our
travels to the world.
It was suggested by Petr Kubín that the last
thirty years should be a theme for the display. Those three decades are the outcome
of some uneasy and complicated times in
the period before 1989. The display shows
immigrants living and working in Černošice
– a project which hasn’t been in our town
before: exploring people of foreign descent
from several points of view. The answers from
the questionnaires might show us new points
of view of ourselves. These neighbours and
friends of ours have made families here and
become members of our community. The
only difference is they might consider some
other place a home too, and their mother
tongue isn’t Czech.
We would like to thank each and every one
who was kind enough to share their experiences. We would like to add that there are far
more foreigners living among us than those
displayed.

FOTO: archiv DPS

Klub Seniorů
Kdy: každé pondělí od 14 do 16 hodin
Kde: ve společenské místnosti DPS
My jsme babky z DPSky,
je nám spolu velmi hezky.
I když je nám více let,
ještě každou baví svět.
Scházíme se pospolu,
vždy v pondělí u stolu.
Pleteme a háčkujeme,
také něco ušijeme.
„Člověče“ si zahrajeme,
i kafíčko vypijeme.
Sklenkou vína připíjíme,
oslavencům na zdraví.
I vám může býti hezky,
když přijdete do DPSky!
Těšíme se na vás.
Za Klub seniorů
Milada Borovičková

Ivan Látal, Černošická Společnost Letopisecká

Z vernisáže výstavy MIGRACE ČERNOŠICE
3xFOTO: Petr Kubín
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Přehled kurzů a kroužků
Děti
Mraveniště
KATEGORIE: děti s rodiči
KDY: pátek od 9 do 11 hodin
KDE: centrum MaNa, Komenského 2018
KONTAKT: www.mcmraveniste.cz
20. září otevíráme mateřské centrum Mraveniště, klub vedený maminkami, určený k setkávání
dětí od narození po předškoláky a těch, kteří
o ně pečují. Ráno si u nás můžete vychutnat
šálek kávy a tradiční domácí zákusek. V 9.30
následuje vzájemné uvítání, říkání básniček,
zpívání, cvičení, případně poslouchání pohádky.
Po svačině je připravena výtvarná aktivita. První
návštěva pro nové maminky je zdarma. Jednorázové vstupné 60 Kč.
Připravujeme bazary dětských věcí, přednášky,
lampionový průvod a dětský den.

Mateřská škola Husova, Černošice
příspěvková organizace
Tel. 702235358 IČO 08084301

Mateřská škola v Husově ulici nabízí v novém školním roce tyto kroužky pro děti a veřejnost :
KDO
Keramika:

Jóga:

KDY

KDE

děti 4 – 6 let

pondělí 15.00 – 16.30

děti 7 – 11 let

pondělí 16.45 – 18.15

děti 3 – 4 let

úterý 15.00 – 16.00

děti 5 – 6 let

úterý 16.05. – 17.05

děti 7 – 11 let

úterý 17.15 – 18.15

děti 3 – 4,5 roku

Kategorie: Pro děti 1–2 roky a dospělé
Kdy: pondělí 10.00–10.45
Kde: Městský sál na Vráži
Kontakt: www.ottomanek.cz
Cvičení na všestranný rozvoj pohybových schopností s využitím nejrůznějších pomůcek – padák,
míčky, obruče, molitany, kostičky…Pro zpestření jsou do lekcí zařazena říkadla a básničky, hra
na tělo, překážkové dráhy. Děti se učí navazovat první sociální kontakty ve skupině, dochází
k upevnění vztahu mezi dítětem a rodičem.

děti 4,5roku – 5 let středa 15.00 – 15.45
rodiče s dětmi

středa 14.15 – 15.00

ly a relaxační hudba. Příjemným doplňkem jsou
éterické olejíčky pro uvolnění a osvěžení. Děti
udržují své tělo pružné a posílené a duši radostnou.

Keramika

Kategorie: Pro děti 2–3 roky a dospělé
Kdy: pondělí 10.45–11.30
Kde: Městský sál na Vráži
Kontakt: www.ottomanek.cz
Cvičení pro všechny “malé sportovce“, kteří si
chtějí pořádně zaběhat, zaskákat, vyzkoušet
nové překážkové dráhy, trénovat barvy, užít si
kutálení a házení míčky a spoustu dalších sportovních aktivit, pohody a legrace, která při cvičení nesmí chybět! Lekce probíhají v příjemné
radostné atmosféře pod vedením profesionální
lektorky.

Jóga

Malování

Kategorie: Pro děti 1–2. třída;
pro děti 3.–5. třída
Kdy: středa 14.00–15.00; 15.00–16.00
Kde: ZŠ Komenského
Kontakt: www.ottomanek.cz

Kategorie: děti 5–8 let
Kdy: čtvrtek 15.30–17.00
Kde: MŠ Ottománek
Kontakt: www.ottomanek.cz
Kroužek je určen všem tvořivým a nápaditým dětem, které rády experimentují s barvami, chtějí
dát prostor své fantazii a dozvědět se něco nového z oblasti výtvarného umění. Děti si vyzkouší
malování různými technikami ve třídě i v přírodě,
seznámí se výtvarnou literaturou, uspořádají výstavu svých děl pro rodiče a přátele…
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MIX aerobik
Kategorie: děti 2. stupně ZŠ
Kdy: pondělí 17.30–18.30
Kde: tělocvična ZŠ Mokropsy
Kontakt: www.ottomanek.cz

budova MŠ www.yamahaskola.cz

středa 16.00 – 17.00

Kategorie: děti 4–6 let; 7–15 let
Kdy: pondělí 15.00–16.30; 16.30–18.00
Kde: MŠ Ottománek
Kontakt: www.ottomanek.cz
Kurzy keramiky jsou určeny všem kreativním dětem, které chtějí vymodelovat dílko podle vlastní
představy, dát prostor své fantazii a odpočinout
si od reality. Děti se seznamují s různými druhy
hlíny, způsoby a technikami zpracování a zdobení. Kurzy keramiky jsou pololetní, každá lekce
má svoje téma. Náplň lekce se odvíjí od věku
dětí a úrovně, na které se nacházejí. Součástí
lekcí je i seznamování s výtvarnou literaturou
a tradiční závěrečná vernisáž pro rodiče a přátele!

Kategorie: děti 4–6 let; 7–10 let
Kdy: čtvrtek 17.00–18.00; 18.00–19.00
Kde: MŠ Ottománek
Kontakt: www. Ottomanek.cz
Jóga probouzí v dětech nadšení pro pohyb, napomáhá koncentraci, poskytuje vnitřní svobodu
a prostor pro imaginaci, posiluje sociální vztahy.
Rády ji navštěvují děti, které nerady soutěží a závodí.
Děti se učí jednotlivé ásany a skládají z nich pohádkové příběhy. Ke cvičení se využívají jógové
karty, nejrůznější náčiní – šátky, míčky, overbal-

budova MŠ

mshusova@email.cz

YAMAHA – První krůčky k hudbě:

Cvičení rodičů s dětmi „Broučci“

Cvičení rodičů s dětmi „Motýlci“

budova MŠ

KONTAKT

Mix aerobic je zábavná forma klasického aerobiku, který je obohacen o taneční prvky. Aerobik
kombinujeme s pohybovými hrami a cvičením
s pomůckami (overbally, stuhy, šátky) za doprovodu melodické hudby nebo v latinskoamerickém rytmu.

Sebeobrana
Kategorie: děti 10–14 let
Kdy: úterý 15.00–16.00
Kde: tělocvična ZŠ Mokropsy
Kontakt: www.ottomanek.cz
Kurz sebeobrany pro děti se zaměřuje na základy motoricko-funkční přípravy bojových sportů
a umění využitelných v sebeobranných situacích. Součástí lekcí jsou motorické hry pro rozvoj koordinačních a kondičních schopností. Samozřejmostí je také akrobatická příprava, která
zlepšuje orientaci v prostoru, zpevňuje celé tělo
a rozvíjí flexibilitu. Cvičence čekají pestré tréninky, kde se naučí základním úderům, kopům, pákám a technicky správným pádům.

Sportovky
Kategorie: děti 7–9 let
Kdy: pondělí 13.30–14.30
Kde: tělocvična ZŠ Mokropsy
Kontakt: www.ottomanek.cz
Sportovní kroužek představuje průpravu pro
sebeobranu. Podporuje obratnost, rychlost,
reakční schopnosti, sílu a vytrvalost. Zlepšuje
kondici a udržuje psychickou pohodu. Děti cvičí
individuálně, ve dvojicích, ve skupině, ke cvičení
využívají různé náčiní a nářadí, seznamují se se
základy soutěžení, pravidly sportu.
Na kroužek zajišťujeme převedení dětí z družiny.
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Svět objevů
Kategorie: děti 7–10 let
Kdy: pondělí 13.30–14.30
Kde: učebna ZŠ Mokropsy
Kontakt: www.ottomanek.cz
Kroužek je určen všem zvídavým dětem! Činnosti rozvíjí u dětí logické myšlení, koncentraci,
paměť, pozornost, jemnou motoriku, spolupráci
hemisfér. Zařazovány jsou nejrůznější logické
hry a hříčky, tvorba myšlenkových map, mezi
nejoblíbenější činnosti patří pokusy. Děti jsou
lektorkou motivovány k další tvůrčí činnosti
i v domácím prostředí.
Na kroužek zajišťujeme převedení dětí z družiny.

Taneční přípravka s prvky baletu
Kategorie: děti 3,5–5 let; 5–7 let
Kdy: středa 16.15–17.00; 17.00–17.45
Kde: MŠ Ottománek
Kontakt: www.ottomanek.cz
Na kroužku se děti učí základy tanečního pohybu a baletní techniky, rozšiřují si svůj pohybový
slovník formou zábavných her. Učí se správnému
držení těla a orientaci v prostoru, rozvíjí svoji pohybovou paměť. Součástí taneční přípravky jsou
i poutavé příběhy, zpívání, které rozšiřuje cit pro
hudbu a smysl pro rytmus. Starším dětem jsou
do lekcí zařazovány prvky z taneční gymnastiky,
krátké choreografie, improvizace. Ocenění dobré práce přichází ve formě razítek a nálepek.

Ostrov objevů pro batolata

FOTO: archiv klub Beránek

Kategorie: batolata 12–36 měsíců + jejich
rodiče
Kdy: 7. 10. 2019 (10 LEKCÍ)
Kde: Komenského 99, Černošice,
klub Beránek
Kontakt: Kateřina Beranová,
tel.: 775 910 380, kackaberanova.cz
Ostrov objevů jsou unikátní kurzy pro děti od 1-3
let, které stimulují jejich rozvoj zapojením všech
smyslů. Objevujeme, tvoříme, učíme se české
básničky a písničky. Kurzy obsahují stovky různých aktivit. Pracujeme s Montessori pomůckami. Max. skupinka 9 dětí.
30.9. v 10:00 se můžete přijít podívat na ukázkovou hodinu zdarma.

Veselé zpívání s Pavlem Hokrem
Kategorie: předškoláci a 1. třída
Kdy: každý čtvrtek od 12. 9., 17–18 hod.
Kde: Klub Beránek
Kontakt: Zuzana Pulcová, tel. 776 302 392,
pulcova.uk@seznam.cz, www.klub-beranek.cz
Miluje vaše dítě zpěv? Pak je pro něj tento kroužek ten pravý. Je vhodný jak pro kluky, tak holky,

kteří mají zájem o hudbu a zpěv. Budeme se učit
základní techniky zpěvu, správné dýchání a držení těla. Naučíme se spousty lidových písniček,
ale i těch moderních z pohádek.

Keramika
Kategorie: předškoláci a 1.–2.třída
Kdy: každé úterý od 10. 9., 17–18 hod.
Kde: Klub Beránek
Kontakt: Zuzana Pulcová, tel. 776 302 392,
pulcova.uk@seznam.cz,
www.klub-beranek.cz
Chcete vaše dítě odpoledne smysluplně zabavit? Baví jej modelování z plastelíny? Potřebuje
zlepšit soustředění? Pak je čas na náš kroužek
keramiky.

se orientovat. Učíme se i uzlování, a především
rozdělat oheň za každého počasí (v zimě se nám
oheň stává mnohdy dobrým přítelem). Hodně si
povídáme a vyprávíme dobrodružné příběhy.
Vždyť na každém kroku na nás čeká dobrodružství, stačí, když čas v lese strávíme opravdu jako
děti!
FOTO: Lucie Čiháková

Zdravé vaření
Kategorie: předškoláci a 1.–2. třída
Kdy: každý pátek od 13. 9., 17–18 hod.
Kde: Klub Beránek
Kontakt: Zuzana Pulcová, tel. 776 302 392,
pulcova.uk@seznam.cz,
www.klub-beranek.cz
Poslání kroužku spočívá hlavně v přípravě dětí
na období, kdy si budou připravovat jídlo samy.
Vyzkouší si teplou i studenou kuchyni – předkrmy, polévky, hlavní jídla, zákusky, saláty i svačinky. Zaměřujeme se na zdravý životní styl.

Kroužek pro šikovné ručičky +
šití
Kategorie: předškoláci a 1.–2. třída
Kdy: každé pondělí od 9. 9., 17–18 hod.
Kde: Klub Beránek
Kontakt: Zuzana Pulcová, tel. 776 302 392,
pulcova.uk@seznam.cz,
www.klub-beranek.cz
Děti se v něm budou seznamovat s různými tvořivými materiály a technikami, které je budou
podporovat v jejich tvořivosti a fantazii. Naučí se
správné pracovní postupy, aby dosáhly správného finálního výrobku. Budou tvořit výzdobu i dárky
k různým příležitostem nebo jen tak pro radost.

Grafomotorika
Kategorie: 3–6 let
Kde: Klub Beránek
Kontakt: Zuzana Pulcová, tel. 776 302 392,
pulcova.uk@seznam.cz,
www.klub-beranek.cz
Grafomotorická cvičení pomáhají dítěti rozvinout
jemnou motoriku a psychické funkce potřebné
pro kreslení a později pro psaní. Rozvíjí též souhru ruky a oka, vnímání prostoru v souvislosti se
směrem vedení čáry. Naučí se správnému úchopu tužky.

BAŽIŇÁK
Kategorie: děti
kdy: pondělí 16:00–18:00
kde: lesy "U Dubu"
kontakt: cihakoval@gmail.com,
tel. 606 096 203
Nemáme klubovnu, jen námi postavené přístřešky a schovky. Zima ani tma nás neodradí
vyrazit do lesa, kde si hrajeme, stavíme, získáváme zkušenosti, jak správně chodit v lese, jak

-- klub Bažiňák --

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

Výtvarné kurzy Martiny Fojtů
Kategorie – děti od 6 let, studenti, dospělí,
Kde: Majakovského 1633, Černošice – Vráž;
kurzy pro děti od 6 do 10 let probíhají v ZŠ
Mokropsy
Kontakt: tel. 608 068 078, email: fojtumartina@seznam.cz, www.vytvarnekurzymartinyfojtu.com
Na kurzech umíme přípravit k talentovkám na
střední a vysoké výtvarné školy. Na dětské kurzy
si děti vyzvedáváme z družiny.

Fotokroužek „Vyprávíme
obrazem“
Kategorie: od 9 let
Kdy: pondělí nebo čtvrtek od 16 h.
Kde: střídavě ve fotoateliéru v Černošicích
nebo na foto vycházkách
Kontakt: veronika.kurelova@gmail.com,
Tel.: 604 234 224, www.atelierportret.cz
Podrobné informace najdete na webových
stránkách včetně termínu zahájení a ceny. Naším úkolem je zamyslet se nad množstvím snímků, které vznikají a dát těm našim hlubší příběh,
vyšší kvalitu a smysl. Zároveň poznání krajiny
kolem nás, stejně jako přetváření našich nápadů
do krásných obrazů.
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Folklorní soubor Pramínek při
ZUŠ Černošice
Kategorie: děti, mládež
Kdy: pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek
odpoledne
Kde: městský sál na Vráži, Mokropeská
2027/1, suterén pod obchodem Bambule
Kontakt: www.zuscernosice.cz/tanecniobor/, www.praminekcernosice,
www.facebook.com/ FSPraminek
Taneční obor nabízí hudebně pohybovou průpravu pro předškolní děti, v základním studiu
pak současný a lidový tanec. Současný tanec je
vyučován podle techniky Duncan. Lidový tanec
je inspirován bohatým folklorem Čech a Moravy.
Děti od 1. ročníku působí ve Folklorním souboru
Pramínek. Důraz je kladen na tvůrčí schopnosti dětí, přirozenost, prožitek a radost z tance.
Vyučujícími jsou M. Látalová, A.Dittrichová, M.
Voldřichová.
Rozvrh na nový školní rok najdete na našich webech.

TUTTE LE NOTE, dětský pěvecký
sbor
Kategorie: děti
Kdy a kde:
pondělí 14.00–15.00 v ZŠ Černošice-Mokropsy – přípravné oddělení (od 5 let) vede
Ludmila Plzáková
pondělí 15.00–17.15 ZUŠ Černošice – koncertní oddělení vede Martin Vydra.
Kontakt: www.tuttelenote.cz,
tuttelenote@gmail.com
Profesionálně vedený sbor v rámci základní umělecké školy, který se pravidelně účastní atraktivních vystoupení a soutěží. Máte doma dítě, které rádo zpívá? Chcete najít pro své dítě kvalitní
a přitom zajímavé využití volného času v místě?
Přijďte se podívat na zkoušku některého z oddělení sboru více než 35letou tradicí (dříve Chorus
Angelus). Nábor je otevřen i pro starší nadané
děti. Zápis nových dětí probíhá v době zkoušek.
Začínáme po 9. září.

Pavel Hokr - hudební škola
Kategorie: děti i dospělí
Kdy: pondělí–pátek; 13:00–19:00
Kde: ZŠ Mokropsy
Kontakt: info@pavelhokr.cz , 608 745 262
Výuka hry na hudební nástroj - klavír, kytara
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(akustická i elektrická), zobcová flétna. Výuka
probíhá individuálně, učíme se hrát pro vlastní
potěšení, písničky si sami vybíráte, koncertujeme 2x za rok, první 2 lekce jsou nezávazné.
Více informací na www.pavelhokr.cz .

da 7.00–8.30 / 8.30–10.00
Kde: Jazykové studio Ich spreche,
Chebská 2222, Černošice
Kontakt: info@ichspreche.cz, 773 797 280,
www.ichspreche.cz

Angličtina u Lucy

Hokejový oddíl SK Černošice

Kategorie: děti 1.–6. tříd
Kdy: dle rozvrhu
Kde: budova ZŠ
Kontakt: 774 575 314,
luciekoubek@seznam.cz
Důraz je kladen na aktivní zapojování dětí do
hodiny pomocí otázek, her, soutěží, videa. Snaha je naučit nový jazyk jako mateřský + vzbudit
zájem o jazyk. Přátelský přístup pomáhá dětem
překonat ostych a strach udělat chybu. Ve vyšších ročnících děti přecházejí do Redbrick House.

Kategorie: nově příchozí děti nejlépe ve
věku 4–8 let
Kdy: od 26.9. kdykoli během sezony; tréninky – úterý a čtvrtek v 15–16 hod. a v neděli
v 8–9 hod.
Kde: Zimní stadion SK Černošice (Fügnerova 1244)
Kontakt: http://www.sk-cernosice.cz/
Martin Jůzek: tel.: 602 390 430,
email: juzek.martin@seznam.cz
Pijďte se naučit bruslit a vyzkoušet si hrát lední
hokej! Nevadí pokud vaše dítě neumí bruslit. Naopak! Vše se naučí ve skupince podobně zdatných dětí pod vedením našich kvalifikovaných
trenérů. Přijít můžete kdykoli během sezony v út
a čt 15–16h a v ne v 8–9 hod. Letos startujeme ve čtvrtek 26.9. v 15h jako každoročně akcí
„Pojď hrát hokej!“. Nabízíme možnost zapůjčení
bruslí, helmy i dalších částí výstroje. První měsíc
tréninků zdarma. Další info na webu, Facebooku
nebo u Martina Jůzka.

The Redbrick House – angličtina
Kategorie: pro děti a mládež od 9–10 let až
do dospělosti
Kdy: 2x týdně odpoledne,
Kde: Černošice, Strakonická 1601 (dům
z červených cihel)
Kontakt: www.redbrickhouse.cz,
777 861 985, hanka.jelinkova@tiscali.cz
Příprava na zkoušky Cambridge ESOL (PET,
FCE, CAE); rodilý mluvčí ve vyšších ročnících.
RbH navazuje na kurzy The School House, pro
začátečníky máme přípravku. Díky přátelskému
přístupu a podpoře sebedůvěry a samostatnosti
se děti učí rády a bez obav.
Naši absolventi používají angličtinu jako svůj druhý jazyk, studují často v cizině nebo sami angličtinu vyučují. Máme již 35 diplomů FCE.

Jazykové studio ICH SPRECHE
Kategorie: němčina pro děti, mládež i dospělé
Kdy:
- dospělí – pondělí–pátek, 7.00–12.00
-	děti – pondělí–čtvrtek 13.30–18.00 (dále
dle individuální dohody či doplnění do
stávajících kurzů dle kapacity)
-	Maminky na rodičovské dovolené – úterý
8.30–10:00
- Deutsch für Frühaufsteher A1/A2 – stře-

REBELS O.K. ROPE SKIPPING
Kategorie: děti
Kdy: přípravka – středa 15.00–16.00,
od 11. 9.
Kde: ZŠ Černošice tělocvična
Kontakt: Olga Kepková, tel: 728 268 947,
mail: olga.kepkova@seznam.cz
REBELS O.K. je sportovní klub věnující se rope
skippingu = závodní forma skákání přes švihadlo. Používáme standardní i nejmodernější výukové metody, aby freestylové i rychlostní disciplíny byly dobře zvládnuty. Trénujeme s hudbou,
v jednotlivcích i týmech. Náš tým je jedinečný
dobrou partou, týmovostí a důrazem na fair-play.
Pořádáme 3 klubová soustředění ročně. Pravidelně se účastníme soutěží v ČR i zahraničí.
Nejzkušenější skokané vystupují na společenských akcích. Vítáni jsou i chlapci.

z města a okolí
Sportovní gymnastika
Kategorie: školní a předškolní děti
(nábor pro ročníky 2012–2013)
Kdy: pondělí + středa, 16–17.30
Kde: Hala Věry Čáslavské
Kontakt: Karolína Mrázová, karolina.sportgym@gmail.com, tel. 602 836 226
Kurzy sportovní gymnastiky pro děti, možnost
závodní činnosti.

Gymnastická školička
Kategorie: ročníky 2014–2015
Kdy: čtvrtka 15.00–16.00
Kde: Kulturní sál Vráž
Kontakt: Karolína Mrázová, karolina.sportgym@gmail.com, tel. 602 836 226
Všestranná pohybová průprava pro rozvoj motoriky a základy gymnastiky.

Gymnastická miminka
Kategorie: ročníky 2016–2017
(s doprovodem rodiče)
Kdy: středa 10.00–11.00
Kde: Kulturní sál Vráž
Kontakt: Karolína Mrázová, karolina.sportgym@gmail.com, tel. 602 836 226
Všestranná pohybová průprava pro rozvoj motoriky a základy gymnastiky, děti cvičí spolu se
svým rodičem – cvičení probíhá formou her,
říkanek, písniček. Učíme se lézt, skákat, překonávat překážky.

LETS MOVE together
Kategorie: kluci a holky 12–15 let
Kdy: čtvrtek 18–19 hod
Kde: Sokolovna Černošice
Kontakt: www.danapankova.cz,
dana.pankova@email.cz, romcaa@email.cz
Rozvoj pohybových a sportovních dovednosti
s využitím různých pomůcek, prezentovaný zábavnou formou, v tělocvičně i v přírodě. Důraz je
kladen na přirozený rozvoj obratnosti, vytrvalosti
a rychlosti, s důrazem na zdravotní přínos tréninku, týmového ducha a radost z pohybu. Přirozená cesta ke sportu, bez výkonnostních prvků.

Dospělí
Hatha jóga
Kategorie: dospělí začátečníci a mírně pokročilí
Kdy: úterý 19.00–20.30
Kde: MŠ Ottománek
Kontakt: www.ottomanek.cz
Lekce Hatha jógy jsou určeny všem dospělým,
kteří se chtějí důkladně protáhnout, posílit svoje svalové partie, zastavit se a vyčistit mysl. Na
lekcích se klienti naučí základní jógové ásany,
dechová cvičení a relaxační techniky. Hodinku a
půl budete mít jen pro sebe!

Jóga pro seniory
Kategorie: aktivní senioři
Kdy: čtvrtek 11.00–12.30
Kde: Městský sál na Vráži
Kontakt: www.ottomanek.cz
Cvičení pro seniory, které zlepšuje pohyblivost
kloubů, stabilitu a posiluje jednotlivé svalové

skupiny. Lekce jsou přizpůsobeny seniorům výběrem ásan i tempem cvičení a zohledňují individuální možností účastníků. Jóga udržuje projasněnou a klidnou mysl. Součástí lekce jsou také
dechová cvičení a závěrečná relaxace.

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

PILATES – JÓGA
Kategorie: ženy
Kdy: pondělí 20–21 hod.
Kde: víceúčelový sál na Vráži
Kontakt: www.danapankova.cz,
dana.pankova@email.cz
Harmonické cvičení v mírném tempu s prvky pilates, jógy a strečinku, zaměřené na zpevnění
středu těla, dýchání, správné držení těla a protažení svalů, vhodné pro všechny věkové kategorie, začátečníky i pokročilé.

KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ
Kategorie: muži
Kdy: neděle 20–21 hod
Kde: Sokolovna Černošice
Kontakt: www.danapankova.cz,
dana.pankova@email.cz
Cvičení pro muže, zaměřené na protažení svalů, posílení středu těla, prevence bolesti zad.
Vhodný doplněk k sedavému zaměstnání nebo
jednostranné sportovní zátěži (cyklistice, fotbalu, tenisu apod.)

KRUHOVÝ TRÉNINK –TRX
Kategorie: muži
Kdy: čtvrtek 20.30–22 hod.
Kde: Sokolovna Černošice
Kontakt: www.sokolcernosice.cz,
dana.pankova@email.cz
Posilovací cvičení formou kruhového tréninku
s využitím váhy vlastního těla i pomůcek – TRX,
činky, posilovací gumy, ketelball. Součástí tréninku je závěrečný strečink.

Pilates, zdravá záda, jemná jóga
s Evou Štikovou
Kategorie: dospělí
Kdy: úterý 8.30–9.30, zahájení 3. 9. 2019
Kde: kulturní sál na Vráži
Kontakt: Eva Štiková 606604647
Cvičení s prvky pilates a jemné jógy, zaměřené
na správné držení těla, zdravá záda, posilování
a dýchání. Pod odborným vedení zkušené lektorky.

Pilates pro dospělé
Kategorie: ženy (čtvrtky 20.15 muži)
Kdy: denně ranní i večerní lekce
Kde: Pilates Studio, Karolína Mrázová +
dopolední lekce v JojoGym Dobřichovice
(s hlídáním dětí)
Kontakt: www.pilates-cernosice.cz, pilatescernosice@seznam.cz, tel. 602 836 226
Lekce pro všechny, s využitím lehkých pomůcek
(balanční válce, bosu, velké míče, overbally),
posilování ochablých partií, protahování zkrácených partií, ovládání svalů pánevního dna (core),
kompenzační cvičení. Cvičení probíhá v malých
skupinkách do 7 cvičících, aby mohlo být zajištěno správné provádění cviků a individuální nastavení obtížnosti.

Pilates Fitness Barre
Kategorie: ženy
Kdy: pátek18.30–19.30
Kde: Kulturní sál Vráž
Kontakt: www.pilates-cernosice.cz, pilatescernosice@seznam.cz, tel. 602 836 226
Dynamicko-funkční trénink s využitím baletní
tyče a lehkých pomůcek (kombinace Pilates,
baletu, posilování a protahování).

Jóga proti bolestem zad
Kategorie: dospělí – začátečníci i pokročilí
Kdy: středy 18.30–19.45 hod.
Kde: MŠ Barevný ostrov,
Pod Ptáčnicí 2158, Černošice
Kontakt: Ivo Staněk – tel. 603 816 008,
e-mail: joga.ivostanek@seznam.cz,
www.facebook.com/ivostanek.56
Jedná se o terapeutická cvičení doplněná o relaxační a dechové techniky. Program vznikl na
základě spolupráce s lékaři a fyzioterapeuty,
kteří potvrdili jeho pozitivní účinky. V každém dílu
jsou zařazena relaxační, protahovací a posilovací cvičení. Cvičební program Jógy proti bolestem zad obnovuje svalovou rovnováhu, protože
uvolňuje ztuhlé svaly, protahuje svaly zkrácené
a posiluje svaly ochablé. Tím se automaticky
zlepšuje držení těla. Program však procvičuje
nejen záda, ale i celé tělo a přispívá k celkové
harmonii těla, ducha a mysli. První lekce na vyzkoušení ZDARMA.

Jóga pro každého – mírně
pokročilí a pokročilí
Kategorie: dospělí
Kdy: středy 19.45–21.00 hod.
Kde: MŠ Barevný ostrov, Pod Ptáčnicí
2158, Černošice
Kontakt: Ivo Staněk – tel. 603 816 008,
e-mail: joga.ivostanek@seznam.cz,
www.facebook.com/ivostanek.56
Kurz je určen pro každého, kdo má zájem přispět k harmonii těla, ducha a mysli. V každé
lekci jsou zařazena relaxační, protahovací a posilovací cvičení. Kurzu se nemusí obávat ani lidé,
kteří s jógou nemají dosud žádné zkušenosti,
ale věnují se jiným druhům sportu. Pro zájemce
o pravidelné lekce nabízím možnost vyzkoušet
si první lekci ZCELA ZDARMA. Věřím, že budete
z lekce odcházet uvolnění, zrelaxovaní a podaří
se Vám "vypnout" od Vašich každodenních starostí. Možnost individuálních lekcí.
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z města a okolí
ASK Dipoli - atletika
Kategorie: děti i dospělí
Kde: Černošice, Dobřichovice
Kontakt: www.askdipoli.cz
Do našich tréninků atletiky u mladších dětí zařazujeme kromě tréninku jednotlivých atletických
disciplín také sportovní hry, gymnastiku, plavání,
pohybové hry, kompenzační cvičení a další aktivity rozvíjející konkrétní schopnosti. Díky všestrannému tréninku se v pozdějším věku pozná,
na jaký sport je dítě skutečně talentované a následně jsme schopni rodičům doporučit jeho další sportovní směřování. Naším cílem není pouze
vychovat z dětí vrcholové atlety, ale vzbudit v nich
radost a potěšení z pohybu.
Nejde nám tedy o výkon, ale aby děti atletika
a sport jako takový bavily.Důležitý je proto i přátelský kolektiv dětí a trenérů. Nevychováváme pouze atlety, ale především děti, které milují sport. Na
tréninky je možné přihlašovat přímo z webových

stránek do několika věkových kategorií, od atletické školky (pro děti narozené v letech 20132014) až po starší žactvo, dorost a juniory (pro
ročníky 2001-2006). Chybět samozřejmě nebudou ani hobby tréninky pro dospělé.

Karate Černošice
Kategorie: děti od 4 let + dospělí
Kdy: pondělí a/nebo pátek odpoledne
(ve skupinách dle věku a pokročilosti)
Kde: ZŠ Černošice – Mokropsy (Pá);
Sokol Černošice (Po)
Kontakt: Mgr. Andrea Bergmanová
tel.: 731 696 674, info@karatecernosice.cz
Oddíl Karate Černošice zahajuje svoji již 12. sezónu. Rádi do svých řad přijmeme nové členy.
Zaměřujeme se na výuku kata i kumite a naši
zkušení trenéři zohledňují věk a pokročilost žáků
tak, aby se všichni cítili komfortně a trénink je
těšil a obohacoval s důrazem na rozvoj vědomé-

Cvičení pod vedením zkušených, odborně vyškolených trenérů







SPORTOVKY PRO PŘEDŠKOLÁKY + 1.třída






ATLETICKÁ PŘÍPRAVKA

POHYBOVKY PRO ŠKOLAČKY

BODYSTYLING

STOLNÍ TENIS MUŽI
 ÚT: 19.30-22.30h, PÁ: 19.30-22h
 PO: 20-22h zápasy C týmu








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






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

GYMNASTIKA

BUĎ FIT PRO ŽENY

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

pro dívky od 6 do 11 let
základy atletiky, základy gymnastiky, všestranné cvičení
míčové a jiné pohybové hry, švihadla, základy aerobiku
ST 17.30-18:30h

STOLNÍ TENIS

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






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






více na www.sokolcernosice.cz

Cvičení pod vedením zkušených, odborně vyškolených trenérů






 pro děti ve věku od 5 do 8 let
 základy atletiky, gymnastiky, všestranný pohybový rozvoj
 míčové a jiné pohybové hry
 PO 17-18h, ÚT 16.30–17.30h, ST 16:30-17:30

Kategorie: děti 6–10 a 11–14 let;
15 let a dospělí
Kdy: úterý 17.00–17.55, 18.00–18.55,
19.00–20.00
Kde: Městský sál, centrum Vráž
Kontakt: vendula@zumbafitness.cz,
tel.: 604 105 928, www.zumbafitness.cz
Pravidelné zumba fitness hodiny pro děti i dospělé s Vendulou Kořínkovou. Pořádáme také
jednodenní i víkendové akce, a rovněž relaxační
pobyty u moře.

začínáme 9. 9. 2019

CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI (RD)

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

Zumba Fitness

CVIČENÍ PRO DOSPĚLÉ 2019/2020

CVIČENÍ PRO DĚTI 2019/2020
začínáme 9. 9. 2019
více na www.sokolcernosice.cz

ho pohybu, pružnosti těla i mysli, vůle a přirozené disciplíny. Pořádáme letní soustředění, příměstské tábory, zkoušky technické vyspělosti,
dobrovolné závody. V pátek vyzvedáváme děti
z mokropeské družiny. Přijďte si karate nezávazně vyzkoušet.

 ST: 20-21.30h





STREATBALL MUŽI, ŽENY
KRUHOVÝ TRÉNINK MUŽI

cvičení pro zlepšení kondice a koordinace
TRX, činky, overbally, therabandy (příp. posilovací gumy), flowin apod.
závěr patří strečinku
ČT: 20:30-22h

CVIČENÍ PRO SENIORKY: Buďme aktivní do vysokého věku

kondiční a posilovací cvičení v pomalém tempu aniž bychom zatěžovali klouby
zapracujeme na správném držení těla a koordinaci
protáhneme svaly, které mají tendenci se zkracovat
PO: 9-10:30h, ST: 9-10h
 PO: 9-10.30h, ST: 9-10h






LMŠ Na Dvorečku získala dotaci na zateplení zázemí
Lesní mateřská škola Na Dvorečku získala
v letošním roce dotaci na spolufinancování zateplení svého zázemí v podobě dvou jurtových
komplexů v areálu školky v Letech pod lesem.
Zateplení bylo nezbytné. Vzhledem k tomu, že
jurty nejsou trvale obydlené, ale slouží výhradně jako zázemí pro školku v omezeném čase,
kdy se děti vrátí z venkovních aktivit a po dobu
odpočinku po obědě, je potřeba, aby je bylo
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možné rychle vytopit a teplo neunikalo zbytečně
ven. Cílem zateplení tak bylo snížení úniků tepla
a zlepšení izolačních vlastností v zimním i letním
období.
V únoru 2019 tak došlo k rozebrání střechy
jurt, doplnění vrstvy izolace do střechy i stěn
a místo jednoduché fólie na vrcholu jurt byly instalovány plastové kopule zasazené do dřevěného rámu snižující úniky tepla. Celou operaci se

podařilo provést během jednoho dne.
Pozitivní dopad zateplení si mohly děti i pedagogové školky užít jak v období končící zimy, tak
i posléze v průběhu teplejších dní, kdy se zase
snížilo přehřívání jurt.
Projekt je spolufinancován Státním fondem
životního prostředí ČR na základě rozhodnutí
ministra životního prostředí. Děkujeme.
Za LMŠ Na Dvorečku Alena Laláková

z města a okolí

Akademie Černošice pokračuje
První akce Akademie začnou již za pár týdnů.
V neděli 1. září 2019 bude na webové stránce
Akademie zahájen zápis do stávajících programů podzimního semestru. Co nás čeká?

4xFOTO: archiv Akademie Černošice

Rozumíte humoru Radkina Honzáka?
Máte nový mobil? A je to vaše pýcha? Tak
pozor, zvažte, jestli přednáška doktora Honzáka
s názvem „Čím chytřejší mobil, tím blbější majitel“ je pro vás.
Včelky na podzim
Víte, že akce Akademie přilákaly nové zájemce o chov včel? Tak pokud vás chov včel a jejich
soužití s námi v Černošicích zajímá, nezapomeňte se zúčastnit.
Jste rodič nebo vychováváte děti?
Tak vás asi zaujme kurz první pomoci pro
děti. Kurz první pomoci pro dospělé proběhl loni
a tentokrát se věnujeme našim milým malým.
Kdo je připraven, není ohrožen, říká klasik, a tak
je dobré si vyslechnout odborníka z Českého
červeného kříže a vědět, co vše se našemu dítěti nebo i cizímu někde na dovolené či na ulici
může přihodit a jak pomoci.
Pro maminky máme opět kurz pro maminky,
které se po mateřské chystají do práce a chtějí
se dobře připravit na pohovory, volbu povolání.

-- Zdravé jídlo pro děti? Dávejte ho jako odměnu! --

A svoje děti můžete vzít s sebou, o jejich zábavu
a zaměstnání se postarají profesionální chůvy.
A do třetice pro maminky, a možná i tatínky
– jak naučit děti jíst zdravě? Můžete být svědky
nevídaného experimentu. Zúčastněte se velmi
úspěšného kurzu pro děti, který funguje. Jenže
se ho zúčastníte vy dospělí v rolích dětí. Takže
se dozvíte, jak se oslovují děti a jak s nimi jednat, jak je motivovat, aby to mělo úspěch. A pak
není nic snadnějšího než to vyzkoušet po návratu domů u vlastních dětí. Poznáte, co dělat,
aby zdravá strava pro děti nebyla trestem, ale
odměnou.
Zlepšete si karmu
Ano, i takovou možnost máte s Akademií Černošice. Navštivte akci ve sběrném dvoře a dozvíte se vše o třídění odpadu, získáte odpovědi na
všechny všetečné otázky. A to zlepšení karmy?
Uvidíte, že třídění odpadu je dobrá věc a třídění
nepochybně zlepší vaši karmu. Nebo pro váš
dobrý pocit, chcete-li.

nosti, jóga proti bolení zad i cvičení ChiGong,
přednáška o držení zbraní a plno dalších.
A pokud jste si pořád ještě nevybrali a hledáte
vysloveně adrenalinové akce, tak přijďte na chození po střepech nebo žhavém uhlí.
Zkrátka a dobře, vybere si každý. Takže otevřete počítač, na internetu jděte na www.AkademieCernosice.cz, klikněte na Kalendář kurzů,
vyberte, co vás zajímá, a zaregistrujte se.
Těším se na vás
Václav Vojtěch
Akademie Černošice z.s.
PS. Pokud nemáte internet, tak to nevadí. Zatím
se těšte a v příštím čísle Informačních listů najdete program na další měsíc. Na kurz se přihlásíte
telefonem. Jak? Čtěte příští Informační listy, tam
se vše dozvíte.

„S dobrou imunitou nedostanete nikdy
chřipku.“
Řekl významný odborník a host v show Jana
Krause. Jak to ale zařídit v praxi, zas tak konkrétně neřekl. Vy se to ale dozvíte na přednášce
o imunitě.

-- Dana Drábová má pro nás aktuality z oblasti
jaderné bezpečnosti a jaderných mocností --

To zdaleka není všechno
Čeká nás přednáška Ondřeje Kundry o boji
proti korupci, kurz finanční i počítačové gramot-

-- Psychiatr Radkin Honzák nás svou přítomností potěší již potřetí. --

Mraveniště na září a bazar v říjnu
V září začíná opět pravidelný program v Mraveništi.
pá 20. 9. Mravenec
pá 27. 9. Bílá, modrá, červená
so 5. 10. Bazar dětských věcí v Sokole 16.30–19.00
MC Mraveniště můžete navštívit každý pátek od září do června, vždy od 9 do 11 hod.
v komunitním centrum MaNa, naproti kostelu, Komenského 2018. Připravujeme pro
děti básničky, známé říkanky, výtvarnou činnost a někdy také pohádku. Rádi zpíváme,
povídáme si a především si hrajeme. Aktuální program pravidelných setkání i jednotlivých akcí najdete na adrese: www.mcmraveniste.cz
Kontakt: mraveniste@seznam.cz
Facebook: Mraveniště Černošice z.s.
tým Mraveniště

-- Získejte dobrý pocit a ušetřete peněženku s tříděním
odpadu. -21
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Ozvěny starého školního roku
Prázdniny jsou časem bilancování uplynulého
roku, odpočinku a příprav na ten nový. Tak se
pojďme ohlédnout za tím, co se v Jednom stromě a v LMŠ Na dvorečku dělo ve školním roce
2018/19.
Lesní mateřská škola
LMŠ Na dvorečku, Lety, prošla druhým rokem fungování v rejstříku škol a školských zařízení v radosti a poklidu. Do LMŠ docházelo 50
dětí z blízkého i vzdálenějšího okolí, které provázelo 8 průvodců pod vedením nové zástupkyně
ředitele Andrey Kořínkové. Školka také získala
souhlas s otevřením pobočné třídy v Dolních
Černošicích, která bude fungovat od 1. září
2019. Získali jsme grant na podporu inkluzivního vzdělávání.
Školka Jeden strom
MŠ Jeden strom v Dolních Černošicích začala školní rok dobrodružně v provizorním zázemí,
neboť jsme dokončovali stavbu nových prostor.
Nově nás tak můžete od října 2019 najít blíže

Černošické lávce vedle Bluckého mlýna. Do
školky a školičky docházelo 54 dětí, které pod
vedením ředitelky Renáty Vonzové provázelo 7
pedagogů a 2 asistenti. Novinkou pro nás byl
vstup asistenčního psa pro jednoho z našich
asistentů. Ano, čtete dobře. Máme asistenta pro
asistenta díky společnosti helppes.cz.
Komunitní centrum Jeden strom
Komunitní centrum Jeden strom, pod kterým
funguje především komunitní škola Jednoho
stromu, se také přestěhovalo. Nyní nás najdete
v centru Černošic, kousek od nádraží. V průběhu roku centrum nabízelo vzdělávání 62 dětem
ve věku 6-12 let pod vedením 7 kmenových učitelů, mnoha asistentů a ředitelky Soni Joštové.
Přestěhování nám umožnilo část vzdělávání přenést více do terénu i díky možnosti využívání pozemku u řeky Berounky v Dolních Černošicích.

dovednostní dětí, účast na letní škole Asociace lesních MŠ a příměstské tábory. Pracujeme
na metodické příručce pro učitele v souvislosti
s projektem multikulturní výchovy.
Máme za sebou 10 let
Organizace Jeden strom oslavila v květnu
2019 deset let své existence. Do dalšího desetiletí se díváme s radostí a hlavou plnou plánů.
Jaké budou, o tom se určitě dozvíte.
Chcete-li zapustit kořeny v Jednom stromě,
neváhejte nás kontaktovat, třeba přes on-line
přihlášky na nástěnce našeho webu. V současné době nabízíme ještě 1 volné místo v LMŠ Na
dvorečku a 3 volná místa (1.-3. třída a 6.-7. třída)
v Komunitní škole Jeden strom. Bližší informace
o nás na www.jedenstrom.cz.
Alena Laláková
Ředitelka Jeden strom z.ú. KC JS, LMŠ Na
dvorečku

Prázdniny v Jednom stromu
Ani o prázdninách nezahálíme. Máme za sebou semináře v rámci rozvoje matematických

2xFOTO: archiv Jednoho stromu

-- Mateřská škola Jeden strom --

-- Škola Jednoho stromu --

Tutte Le Note nejsou žádné trosky aneb týden pod Troskami
Letní soustředění strávil Dětský pěvecký sbor Tutte Le Note
v krásné přírodě Českého ráje se svým uměleckým vedoucím
Martinem Vydrou a sbormistryní Lídou Plzákovou. Někteří tam
objevili svůj hlas, někteří poprvé sólově vystoupili, jiní zase pochopili taje hudební teorie a dozvěděli se něco zajímavého
o slavných hudebních skladatelích, ale především jsme udělali
velký krok kupředu!
V sobotu 14. září nás můžete potkat na pražském Vítkově na
akci TERIBEAR hýbe Prahou a v říjnu pokřtíme naši audioknihu Děti světla od Lucie Biedermann Doležalové, na které jsme
pracovali loňskou sezónu. S chutí skáčeme do další sezony
2019/2020 a v září se těšíme na nové členy našeho sboru!
Za realizační tým
Simona Kysilková Šnajperková a Eva Pýchová
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Mifun zahajuje novou sezónu 2019/2020
Stejně, jako v předchozích letech, i tento školní
rok čeká děti celá řada aktivit – zkoušek, workshopů, výletů, koncertů, zkrátka spousta práce
a dobrodružství. Sbor plánuje několik vystoupení v Černošicích, po Čechách i v zahraničí, na
které přichystá nový program.
Pro letošní advent chce nacvičit méně známé
a velmi krásné koledy období baroka, vánoční
písně od A. V. Michny a část Händelova Mesiá-

še. Samozřejmě se ale bude věnovat i současné
hudbě, jazzu nebo lidovkám. V plánu je i nový
klip.
Mifun znovu uspořádá koncert v Betlémské
kapli, kde loni úspěšně provedl „Rybovku“.
Zazpívá si i ve Foru Karlín na vánočním večírku
Deutsche Börse Group a v prosinci také navštíví
černošické partnerské město Themar.

Dětský sbor Mifun od září otevírá novou přípravku v ZŠ Černošice – Mokropsy. Zkoušky
budou každé úterý od 13:00–14:00. Přihlásit se mohou všechny děti, které rády zpívají.
Doporučený věk 5–8 let. Informujte se na webových stránkách sboru www.mifun.cz, nebo
přímo u sbormistra Jiřího Polívky, tel. 723 043
985. Těšíme se na vás!
Jiří Polívka

2xFOTO: archiv Mifun

-- Z vystoupení v Betlémské kapli --

-- Mifun na letošním Mokropeském masopustu --

Hala Věry Čáslavské – konec staveniště a divácky atraktivní podzim
Oblíbené sportovní centrum využilo prázdninový čas na technickou údržbu a generální
úklid, refresh povrchu palubovky a výměnu již
dosloužilých krytek integrovaných úchytů pro
instalaci vybavení různých sportů. S dokončením přístavby školy zmizelo také staveniště
před vstupem do haly a nově vydlážděný prostor před Café Vera se znovu stane příjemným
místem pro setkávání sportovců i místních obyvatel. Na co se může velká sportovní rodina
kolem HVČ tento podzim těšit?
Mistrovství ČR v gymnastice
Vrcholová gymnastika již našla v Hale Věry
Čáslavské svůj domov a 7. a 8. prosince tu
znovu proběhne celorepublikový závod ve
sportovní gymnastice ženských družstev, druhý nejvyšší závod ve SG žen v České republice
po MČR v mistrovské třídě. Opět se můžeme
těšit na špičkové výkony, nejlepší české gymnastky i atmosféru velké sportovní události.
Akrobatický rokenrol
Měsíc předtím, 2. listopadu, přivítáme atraktivní závody Mistrovství republiky v akrobatic-

kém rokenrolu. Loňská premiéra přilákala do
HVČ stovky diváků a nabídla nevšední podívanou za účasti TV kamer.
Špičkový basketbal
Hala zůstane také domovem špičkového
basketbalu, i v nadcházející sezóně budou
v hale působit hráči BK Wolves Radotín. Druholigový tým patřící mezi republikovou špičku
bude chtít potvrdit postup do 1. ligy, který již
v minulé sezóně vybojoval, ale z různých důvodů (finančních a manažerských) nerealizoval.
První utkání v Hale VČ odehrají Vlci 19. října od
18 hodin, kdy bude také možnost zakoupit sezónní permanentku. Věřme, že večerní utkání
Vlků budou i v této sezóně nezapomenutelná
a přilákají spoustu sportovních fandů.
Nadále poběží každé úterý od 16 hodin přípravka pro děti, které s basketbalem chtějí začít (bližší informace na www.bkradotin.cz).
Mistrovství ČR v Rope Skippingu
Skvělou podívanou nabídne 30. listopadu
Mistrovství ČR v Rope Skippingu. Oddíl Rebels OK, který v HVČ trénuje, se může pochlu-

bit fascinujícími mezinárodními úspěchy (psali
jsme o nich v minulých číslech IL) a pro diváky
půjde o nezapomenutelný zážitek. Ve světovém měřítku zastávají „naše“ holky od Berounky skvělou pozici, tak je přijďte podpořit!
Černošický ples
Hala Věry Čáslavské ale nebude žít jen sportem – podruhé zde po loňském úspěchu proběhne 16. listopadu černošický ples a o dva
týdny dříve - 3. listopadu - se k blížícímu se
významnému výročí uskuteční koncert Hudby
Hradní stráže. Půjde o nevšední večer, který
bude mít svá další jarní pokračování.
Tolik k hlavním podzimním novinkám. I nadále vás budeme na stránkách IL a na webových
stránkách www.sportcernosice.cz informovat
o zajímavých akcích a událostech, které připravujeme. Zde najdete také informace, které
víkendy v sezóně 2019/2020 jsou pro vaše
případné plánované akce ještě volné k pronajmutí.
Za tým organizátorů a správců HVČ
Oto Linhart
2xFOTO: archiv Haly VČ

-- Basketbal v hale trénují děti i dospělí. --

-- Mistrovství republiky v akrobatickém rokenrolu bude v Hale Věry Čáslavské již podruhé. --
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Černošický Freestyle Festival

Jak bude Freestyle Festival probíhat
V den závodu, tedy v sobotu 7. září, bude na místě připravené občerstvení, informační stánek občanského sdružení Skatepark Černošice,
hudební doprovod a další. Na informačním stánku bude k dispozici k nahlédnutí studie betonového skateparku, který by měl vzniknout na místě
skateparku současného.
Registrace jezdců je od 10 do 11 hodin, poté bude následovat trénink,
start závodu je plánován na 13. hodinu a předpokládaný konec v 18 hodin.
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REGISTRACE
TRÉNINK
ZÁVOD
VYHLÁŠENÍ
STARTOVNÉ

10:00 – 11:00
11:00 – 12:30
13:00 – 17:00
18:00
-ê

AFTERPARTY 20:00
%NWD-KPQéGTPQwKEG
DAILY COFFEE, FALSE HOPE
DJS
VSTUPNÉ 50 Kê

Závod se pojede formou takzvaného „Jamu“, tedy volné jízdy v předem
vybraných sekcích skateparku, ve stanoveném časovém limitu. Každý jezdec bude v rámci své kategorie hodnocen individuálně. Týmové hodnocení je pak součtem výsledků jezdců z jednotlivých disciplín. Tým s nejvyšším
součtem bodů vyhrává.
Na závěr akce je připravena afterparty v místním Club Kinu v podání řevnické kapely Daily Coffee, legendárních černošických False Hope a večer
uzavřou DJs. Více informací na facebookových stránkách události.
Přijďte se podívat na výkony jezdců napříč kategoriemi, podpořit místní
iniciativu na podporu skateparku a užít si příjemný sobotní den.

Atletický ovál a víceúčelové hřiště mohou jednotlivci či rodiny využívat zdarma, organizované
skupiny za úplatu na základě rezervace. V době výuky školy či tréninku sportovního oddílu je
vstup povolen pouze po dohodě s nimi.
Vnitřní oplocená hřiště na beach volejbal jsou přístupná pouze formou pronájmu. Cena pronájmu kurtu na plážový volejbal je 200,- Kč/hod. Je možné zapůjčit i míče. Prostor je nutné
rezervovat online, popř. telefonicky či osobně u správce Haly Věry Čáslavské, a předem zaplatit
nájem. Pravidelné pronájmy jsou možné na základě smlouvy.

Otevírací doba sportovního areálu pro veřejnost:
Léto (1. 4. – 30. 9.): 14–21 hodin
Zima (1. 10. – 31. 3.): 14–19 hodin
Prázdninový provoz (1. 7. – 31. 8.): 9–21 hodin
Víkendy: 9–19 hodin v zimě, 9–21 hodin v létě
Mimo vymezené hodiny není pobyt v areálu povolen.

YLE FES

7. 9. 2019
SKATEPARK CERNOŠICE
ˇ

Návštěvní řád sportovního areálu - výtah

REZERVACE SPORTOVIŠŤ na: www.sportovniarealcernosice.cz
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Proč došlo později k úpadku
Krátce poté však nastal úpadek. Z důvodu zvýšené hladiny hluku bylo
ze skateparku demontováno několik překážek. Vlivem povětrnostních podmínek a častého používání se zbylé plechové překážky a povrch skateparku začaly hlásit o nutnou údržbu a v nedalekém okolí vznikaly modernější
skateparky.
Tak v roce 2011 vzniklo občanské sdružení Skatepark Černošice, které
se pustilo do boje za obnovu a udržení stávajícího skateparku a později
za výstavbu nového moderního skateparku odpovídajícího dnešním potřebám.

FR

Závody tu nejsou novinkou
Černošický skatepark byl otevřen v říjnu roku 2004. Akce Černošický
Freestyle Festival volně navazuje na původní lokální skateboardové závody, které byly v černošickém skateparku poprvé zorganizovány místními
jezdci v roce 2006. Nejprve se jednalo spíše o měření sil místních proti
jezdcům z nejbližšího okolí.
Pro značný ohlas v komunitě okolo freestylových sportů se pro další
ročníky podařilo získat podporu několika sponzorů. V roce 2008 se tak
konal první oficiální černošický skateboardový závod, kterého se zúčastnilo asi 50 jezdců. Další ročník opět o něco povyrostl. Zúčastnilo se ho
více než 70 jezdců ve dvou věkových kategoriích a startovní listina kromě
mladých nadějí z Černošic a okolí nabídla také několik jmen širší špičky
tehdejší české skateboardové scény.
Díky nezaměnitelnému položení v blízkosti černošické pláže a Berounky
byl v tomto období skatepark vyhledávanou lokalitou napříč českou skateboardovou scénou.
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Kdy: sobota 7. září
Kde: skatepark Černošice
První ročník Černošického Freestyle Festivalu proběhne v černošickém
skateparku druhou zářijovou sobotu. Hlavní myšlenkou této akce je propojení tří v současnosti nejčastěji provozovaných freestylových sportů – skateboard, bmx, scooter – do jednoho společného závodu. Každý tým bude
složen z jezdců výše zmíněných disciplín.

Michal Třešl
Marek Wolf
O skateparku se dozvíte více na našem facebooku.

2xFOTO: archiv Haly VČ
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Zasíláme srdečný pozdrav z Nymburku!
Letošní oddílové soustředění černošického oddílu krasobruslení právě
proběhlo v oblíbeném sportovním areálu zimního stadionu v Nymburku.
A není to jenom Nymburk, kde naši svěřenci začínají novou sezonu.
Po krátkém oddychu v květnu novou sezonu otevřela celá řada soustředění, kde černošičtí krasobruslaři nemohli chybět. Tanečníci pilovali
techniku tanců na ledě v Košicích, v Praze i v Příbrami, ti nejlepší nemohli vynechat soustředění s paní trenérkou Škorníčkovou v Příbrami,
nevynechali jsme ani soustředění ve Strakonicích.
Ale „Nymburk“ byl letos trošku výjimečný. Soustředění se účastnili
jenom ti nejmladší a začínající krasobruslaři, kteří byli na podobné akci
úplně poprvé. Tři tréninky na ledě, balet, tanec, jóga a speciální příprava na suchu byly součástí každodenní tréninkové přípravy. A věřte, že to
ti mladí začínající sportovci zvládali.
Pokud to ve vás vzbudilo zvědavost, proč děti dobrovolně podstupují
takovou zátěž s úsměvem na tváři, přijděte se podívat na naše tréninky,
které probíhají na zimním stadionu v Černošicích každý den. Více se
dozvíte na www.krasobruslecernosice.cz. V září otevíráme nové kurzy,
tak neváhejte a staňte se naší součástí.
Anika Koukolová
trenérka Kraso brusle Černošice

FOTO: archiv Kraso brusle Černošice

-- Soustředění v Nymburku bylo určeno nejmladším a začínajícím krasobruslařům. --

Pojď hrát hokej
Kdy: čtvrtek 19. 9. v 15.00
Kde: zimní stadion
Od září vítáme nové malé zájemce do našeho oddílu. Led už je na zimním stadionu od
poloviny srpna, ale jako obvykle nejmenší
a nově příchozí děti začínají o trochu později
v rámci celorepublikové akce „týden hokeje“
nazvané „Pojď hrát hokej!“. Letos by mělo
vítání nových malých tygříků proběhnout ve
čtvrtek 19. září od 15 hodin.
Děti se setkají s naším tygřím maskotem
a se staršími dětmi, kteří při této akci pravidelně pomáhají. Jsou pro ně připraveny hry
převážně na ledě. Rodiče mají jedinečnou
příležitost vidět téměř všechny naše trenéry
při práci, navázat kontakt s rodiči dětí, které
k nám chodí, a zeptat se na všechny detaily,
které je zajímají.
Děti i se svými rodiči se k nám ale mohou
přijít podívat i v průběhu celé zimní sezony
vždy v úterý a čtvrtek od 15 hodin a v neděli
od 8 hodin. Vítáme kluky i holky bez rozdílu
dovednosti bruslení. Stačí jen odvaha skočit
na led. A to doslova, víme, že brusle a popřípadě další části výstroje nejsou nejlevnější.
Můžete si vše u nás vypůjčit, dokud naše kapacity stačí. Práce s dětmi a mládeží je hlavní
prioritou černošického oddílu.
Samozřejmě bychom rádi v budoucnu vychovali několik hráčů pro vrcholový hokej,
uvědomujeme si ale, že klubový život nejsou
jen tréninky, zápasy, vítězství nebo prohry.
Nově příchozím dětem i jejich rodičům se
snažíme nabídnout přátelské prostředí.
Za SK Černošice
Hana Bláhová
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Ani o prázdninách modeláři nezaháleli
Na počátku prázdnin jsme se scházeli na soustředění talentovaných modelářů, byl to náš další letní příměstský tábor modelářů. Pro dokončování
modelů, přípravu na stavby nových modelů házedel pro krouživý hod, na
pokračování stavby modelů RC Vosa…
O víkendu 13. a 14. července jsme pořádali tradiční soutěž halových
modelů za účasti předních reprezentantů Švýcarska, Polska a naší republiky. Soutěžilo se v pěti kategoriích od polomaket přes halová házedla F1N
až po lehoučké modely F1D a F1R, které mají hmotnost 1 gram.
V srpnu jsme se několikrát setkali s přáteli z partnerského Powiatu,
z okresu Olešnického. Naše partnerství je velmi živé a aktivní.
V polovině října budeme tradičně reprezentovat stavbu plastikových modelů na veletrhu Model Hobby 2019.
Přidejte se k nám
Novou sezonu, již 39., zahájí letečtí modeláři ve středu 11. září
v 16 hodin, plastikáři ve čtvrtek 12. září také od 16 hod. Scházíme se
v Mokropsích, ulice Srbská 660.
Zájemci se mohou také hlásit mailem na: L.apeltauer@volny.cz, nebo
telefon 605545615. Těšíme se na setkání se zájemci o krásné modelářství – letečtí od 4. třídy, plastikáři od 3. třídy školy.
Lumír Apeltauer
Model klub Černošice
FOTO: archiv Model klubu Černošice

Skřítkové a víly potěší děti
FOTO: archiv Velká dobrodružství

Kdy: sobota 7. září, od 13 do 17 hodin
Kde: start u hřiště v Husově ul.
Máte rádi pohádky? Chcete si hrát a dobře se pobavit? Vstupte alespoň na jeden den do zakleté říše plné čarokrásných rusalek do začarovaného lesa v Černošicích. Společnost Velká dobrodružství pro
vás připraví na sobotu 7. září od 13 do 17 hodin speciální dětský
pohádkový les s názvem Skřítkové a víly.
Na kilometrové trase lesem na vás i vaše děti budou čekat pohádkové postavy a zvířátka ze začarovaného lesa. Děti budou u každého
z nich muset plnit úkoly. Dokáží vylovit larvy z mraveniště a donést
zrnka máku ke staré makovici? Pomůžou vranímu skřetovi postavit
domeček a hastrmánkovi rozpoznat jedovaté bylinky? Po splnění
všech úkolů dostanou malí poutníci dárek z truhly u Stromu splněných přání.
Trasa pohádkového lesa začíná u betonového hřiště v ulici Husova
(směr Nová Vráž) a vstupné je 70 korun na osobu. Více informací
a možnost registrace najdete na stránkách pořádající společnosti
Velká dobrodružství - www.veldo.cz nebo na FB Velká dobrodružství.
Pohádkový les podpořilo město Černošice.
Lucie Nachtigallová

inzerce
MUDr. Zuzana Šíslová
Ordinace lékaře pro děti a dorost
Od 16. 9. 2019 zahájení provozu nové dětské ambulance
Obchodní centrum Lety u Dobřichovic, Pražská 459, 252 29
tel: 776 892 867
pediatrlety@seznam.cz
www.sislovapldd-cz.webnode.cz

Ordinace je v 1. patře budovy OC Lety s bezbarierovým přístupem, v budově
odběrové centrum Prevedig, lékárna. Aktuality na webu.

Sokol děkuje

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří
podpořili Sokol Černošice. Přispěli jste tak na vybaveCVIČENÍ PR
ní nových prostor zrekonstruované sokolovny, zejména cvičebními
pomůckami pro novou podkrovní tělocvičnu.
začínáme 9

více na www.sokolcernosi

NOC SOKOLOVEN
Cvičení pod vedením zku
Sokol Černošice se připojuje k celostátní akci Noc sokoloven.
RODIČŮ S DĚT
Akce se bude konat v sobotu 28. září a v neděli 29. září v CVIČENÍ
areálu
 pro děti od 2 do 5 let
 cvičení hravou formou
sokolovny. Můžete si prohlédnout opravenou sokolovnu, připraveny
 cvičíme s různými pom
budou také různé hry, soutěže, turnaje, testy zdatnosti, táborák,
 první seznámení s nářa
 RD 2-4 roky: ÚT 9-10h
noční bojovka s přespáním. Podrobnější program bude zveřejněn
SPORTOVKY PRO PŘED
na www.sokolcernosice.cz.
 pro děti ve věku od 5 d
Přijďte si s námi zasportovat.
 základy atletiky, gymna

 míčové a jiné pohybové
Za Sokol Černošice Dana Pánková
 PO 17-18h, ÚT 16.30–

ATLETICKÁ PŘÍPRAVKA
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 pro děti od 5 do 6 let
 osvojení základních po
 BĚHEJ, SKÁKEJ, HÁZ
 ČT 17-18h

z města a okolí

září
6. 9.
6. 9.
7. 9.
7. 9.
7. 9.
7. 9.
7. 9.
13. 9.
20. 9.
21. 9.
21. 9.
21. 9.
21. 9.
21. 9.
26. 9.
27. 9.
28. 9.
28. – 29. 9.

Přehled akcí v Černošicích
Buki Fest - 10. ročník
Vernisáž výstavy Martina a Zbyněk Fojtů – obrazy, sochy; výstava potrvá do 29. 9.
Farmářské trhy – prostranství před nádražím Mokropsy
Farmářské trhy na Vráži
Pohádkový les
Černošický Freestyle Festival – závody freestylových sportů (skateboard, bmx, scooter)
Černošický Freestyle Festival - After Party
Jacques Pellarino (Fr) – koncert
Friday Cocktail Night - Tropical bar open
Farmářské trhy – prostranství před nádražím Mokropsy
Farmářské trhy na Vráži
Černošický běh
Maskobraní – mas(k)opustní dílna, přijďte vyrábět masky
Prodaná nevěsta – tak trochu jiná opera
Slam poetry
Uchovejte v Temnu – koncert
Garage Sale
Noc sokoloven – hry, soutěže, táborák, noční bojovka s přespáním

19.00, Club Kino
18.00, Galerie 90°
8.00-12.00, Mokropsy
8.00-12.00, nám. Centra Vráž
13.00-17.00, start u hřiště v Husově ul.
10.00-18.00, Skatepark Černošice
20.00, Club Kino
20.00, Club Kino
19.00, Club Kino
8.00-12.00, Mokropsy
8.00-12.00, nám. Centra Vráž
Start u hřiště v Husově ul.
Mokropeská kaplička
20.00, amfiteátr u školy
20.00, Club Kino
21.00, Club Kino
po celých Černošicích
sokolovna

Petr Vondráček & Knezaplacení – koncert
Václav Neckář Fan Club
Starci na chmelu – Krimifest

20.00, Club Kino
Club Kino
Club Kino

říjen
4. 10.
5. 10.
6. 10.

v okolí

září
7. 9.
14. 9.
14. 9.

Dobřichovická Alotria – festival historického a scénického šermu
Behemtrebotovem – charitativní běh
Garage Sale

11.00-21.45, Dobřichovice
Třebotov
Řevnice

Vrata a garáže se opět otevřou
Kdy: sobota 28. září
Kde: po celých Černošicích
Již poosmnácté se sejdeme nebo potkáme v ulicích Černošic na prodeji
i lovu pokladů z našich šatníků, garáží, půd, sklepů a všelijakých jiných
skladišť v rámci tradiční sousedské akce Garage Sale Černošice.
Projděte po létě dům, byt, pokoje i sklepy a věci, které už nepotřebujete,
nedělají vám radost ani službu, nabídněte rovnou mezi vraty vašim sousedům. K prodeji je možné se přihlásit již tradičně přes registrační formulář
na webu www.garagesalecernosice.cz, kde také najdete i další informace
a tipy, jak prodej připravit, a průběžně aktualizovanou mapu míst, kde se
bude v sobotu prodávat. Pro prodejce, kteří nemají před domem prostor,
kam zboží umístit, nebo bydlí v odlehlých místech, kde by jejich prodej byl
osamocen, je opět připravena možnost využít za drobný poplatek prostor
louky ve Zvonkové ulici, kde tak vznikne přirozené centrum akce. Stavte
se tedy ulovit nějaký poklad, prohodit pár slov u kávy nebo čaje a dejte
věcem novou šanci na život.
Těšíme se na všechny poslední zářijový víkend „mezi vraty“! Garážové
prodeje se budou konat i v okolních obcích, sledujte webové stránky nebo
facebook.
Bára Nováková
www.garagesalecernosice.cz, FB a IG: @garagesalecernosice

VILÉM
HECKEL
100+1

RETROSPEKTIVNÍ
VÝSTAVA
FOTOGRAFA
VILÉMA HECKELA
��/����/��/����

VERNISÁŽ ČTVRTEK ��/�� OD ��:��
GALERIE ��°
MOKROPESKÁ ����, ČERNOŠICE
WWW.VILEMHECKEL.CZ

inzerce

HLEDÁME PANÍ NA NOČNÍ ÚKLID
V MOKROPSECH, NA 3-4 HODINY
2x-4x V TÝDNU,
tel. 603 484 393
27
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FOTO: archiv interpreta

Připravujeme…

-- Francouzský harmonikář Jacques Pellarin --

Jacques Pellarin
Kdy: pátek 13. září v 20.00
Kde: Club Kino
Podzimní balíček bohatých barev – v hudbě
předního francouzského harmonikáře Jacquese
Pellarina najdeme latinské zvuky samby, tango,
krásu čistého jazzu i valčíku, a to v duchu zářivé atmosféry romantické Francie. V doprovodu
zpěvačky Corinne Pellarin pak přiváží hudební repertoár z francouzské klasiky písní od Edith Piaf,
Yves Montand, Charles Aznavour, Juliette Greco,
Charles Trenet, Dalida, atd. Nechybějí slavné
francouzské šansony ani autorská tvorba.
Srdečně Vás zveme v pátek 13. září od
20 hodin do černošického Club Kina. Vstupné
150 korun, studenti a senioři 100 korun.

JAMAIR
Kdy: pátek 18. října v 20.00
Kde: Club Kino
Tři výrazní interpreti, kteří jsou ovlivněni různými hudebními žánry a kulturami znásobují své
energie v jejich vzájemném prolínání. Představují tak svůj pohled na world music: romské,
španělské, sefardské písně, spirituály a další.
Vzniká hudba plná nejen virtuosní interpretace, ale především hudba naplněná emocemi,
opravdovostí a nenapodobitelnou atmosférou.
Jamair jsou JAkub Racek, elektrická kytara,
zpěv, MArio Biháry, akordeon, piano, klávesy,
zpěv a IRena Budweiserová, perkuse, zpěv.
Jazz in Duo (Polsko)
Kdy: 24. října v 20.00
Kde: Club Kino
Duo Magdaleny „Buky“ Boduły a Bartka Czubaka čili jazz v akustickém podání. Hlasová
čarodějka, vokalistka Magdalena Bodula se
ideálně orientuje nejen v novoorleánském stylu, fascinována první dámou jazzu, Ellou Fitzgerald. Na českém turné ji doprovodí mladý
talentovaný kytarista Bartek Czubak, pohybující se ve své tvorbě na pomezí jazzu, fusion
a improvizované hudby. Magdalena má kromě
tohoto ryze jazzového dua i vlastní rockovou
kapelu Meteor Band, jako zpěvačka spolupracuje s big bandem Mundana a má rovněž další
autorské projekty, těsně provázané s tolik milovaným jazzem.

2019

Pavel Blaženín
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Recitál Julie Šupíkové
Kdy: 20. října v 18.00
Kde: městský sál na Vráži
Kytaristka Julia Šupíková je původem z Kyrgyzstánu. Hudební vzdělání získala v Biškeku v kytarové třídě N. Džekšembajeva. Poté
pokračovala na roční stáži v Praze u prof.
Š. Raka. Věnuje se interpretaci hudby jak klasických, tak i současných skladatelů až po
avantgardu. Také interpretuje hudbu ruských
a kyrgyzských skladatelů 20. století. V roce
2006 vydala své první sólové album, v němž
najdeme skladby od doby baroka až do
20. století. V roce 2017 vydala druhé album
„Elusive Images“.
Na koncertě zazní některé skladby z alba
„Elusive Images“ (Prchavé obrazy). Mimo jiné
se můžete těšit na skladby od současných
skladatelů (R. Dyens, N. Koshkin, Per Olov
Kindgren, P. Pena a jiní) věnované stromům,
dětským hračkám a múzám.
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Pavel Blaženín

The Rainbreakers (UK)
Kdy: úterý 29. října v 20.00
Kde: Club Kino
The Rainbreakers jsou v hudebním tisku oslavováni jako jedna z čerstvých nových tváří britského bluesrocku. Skupina si vytvořila výrazný
a charakteristický zvuk, který ztělesňuje spojení dynamických hudebních prvků, jež překlenují „propast“ mezi blues, rockem a soulem.
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www.galerie90.cz
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z města a okolí

Pokus o vznik další tradice
HANKA - FILIP
NA TY PŘIPÍT... (Starci na chmelu)
Celoroční projekt Krimifest (jeho 19. ročník) chystá ve spolupráci
s černošickým biografem/restaurantem Club Kino na neděli 6. října
od 18. hodiny projekci nedocenitelného, geniálního a legendárního
muzikálu (z naší doby předmuzikálové) Starci na chmelu.
Pro mladá srdce všech generací a letošnímu podzimku na oslavu!
Sám jsem studentský hudebně šperkovaný příběh ze sklizně našeho někdejšího chmelového zlata viděl v 15 letech (kolem vlastnoruční
brigády mezi štoky). A: „idylicky zmasakrovalo“ mě TO (tedy charakter
a nadšení do dospělého života v podání ústředního páru) na dalších 55
roků! Dělám si „legraci“...
Protože filmové dílo neztratilo nic – nejen na hudební - působivosti
(o nedozírně aktuálních souvislostech ani nemluvě!) budou junioři (od
12 let?) s rodinnými doprovody obzvláště vítáni! Vstup zdarma.
To by bylo, aby renesance slušnosti, nejen mezi námi sousedy, alespoň občas a neúnavně trochu nevzrůstala!
Jaroslav Kopic

P.S. Takže heslo: HANKA S FILIPEM NAŠÍM PŘÍKLADEM

Charitativní běh v Třebotově

Dobřichovická alotria
Kdy: 7. 9.
Kde: zámek Dobřichovice
16. ročník nejen šermířského festivalu v Dobřichovicích, vystoupí okolo
20 souborů z celé republiky. Vedle již tradičních šermířských, tanečních
a divadelních vystoupení atmosféru doplní koncert dobové hudby. Součástí alotrií bude historické tržiště s dětskou lukostřelbou, jízdami na koni
a dalšími atrakcemi pro malé i velké, doplněné dobovým i méně dobovým občerstvením. Své řemeslo bude předvádět sklář Michal Zahradník
a další.

Zveme všechny běžce
i neběžce, aby se zúčastnili charitativního
běhu Behemtřebotovem a podpořili tak ty,
co běhat nemohou.
Běh se koná v sobotu
14. září v Třebotově
na Brandejsce.
Veškeré informace
najdete na www.behemtrebotovem nebo
na fb a instagramu
behemtrebotovem.
Naďa Lukášová
pořadatelka závodu

Zdroj: MěÚ Dobřichovice

Nové knihy v městské knihovně v Černošicích
Knihy pro dospělé:
ADOLFSSON, Maria: Velká chyba – švédský detektivní román;
ALTENHÖNER, Florian: Muž, který začal druhou světovou válku: Alfred Naujocks: padělatel, vrah, terorista – Naujocksův život za války i po
válce;
DOČEKAL, Daniel: Dítě v síti – manuál pro rodiče a učitele, kteří chtějí
rozumět digitálnímu světu mladé generace;
DOLEŽAL, Miloš: Čurda z Hlíny – tři dokumentární povídky z protektorátu;
ELLWOOD, Nula: Den, kdy se to stalo – psychologický román;
HANIŠOVÁ, Viktorie: Rekonstrukce – román pro ženy;
JANDOVÁ, Lucie: Temné matky a jejich dcery – příběhy žen, kterým se
dostalo místo mateřské lásky mateřského zranění;
LARK, Sarah: Ostrov rudých mangrovníků – rodinná sága odehrávající
se v exotickém prostředí Karibiku;
NEDLEY, Neil: Ztracené umění myslet – kniha přináší rady ohledně
zlepšení a posílení emoční inteligence, což vede ke zlepšení spokojenosti
a vyrovnanosti;
PARKÁNOVÁ-WHITON, Hana: Jak si neudělat z domova cirkus jako
na Piccadilly – poutavé vyprávění zavede čtenáře opět do vísky Kingston,
kam následovala Češka Hana svého anglického manžela Williama;

SLOWÍK, Josef: Člověk s handicapem v křesťanském společenství –
příručka poskytuje orientační, pro běžné životní situace dostatečný přehled,
pro setkání s lidmi s různými druhy zdravotního postižení nebo sociálního
znevýhodnění;
VANN, David: Akvárium - psychologický román.
Knihy pro děti a mládež:
ESZTERHAS, Suzi: Moto a já, aneb, na rok kočičí mámou – příběh
o osiřelém kotěti servala se odehrává v přírodní rezervaci Masai Mara, pro
děti od 6 let;
FISCHEROVÁ, Daniela: Martin na farmě – příběh o přírodě a životě na
venkově, pro mladší děti;
KERNOVÁ, Katarína: Nevšední příběhy pro zvídavé kluky a holky –
kniha příběhů, přinášejících mravní ponaučení;
MÜLLEROVÁ, Markéta: Ariščina dobrodružství – tato kniha vede děti
k poznávání okolního světa, zejména zvířátek. Příběhy jsou naučné, napínavé, s možností poznat psí svět;
NOVÁKOVÁ, Tereza: Ema a lesní zvířátka – knížka plná lesních zvířátek,
vyprávění doprovázejí otázky a úkoly pro předškolní děti;
SANTIAGO, Roberto: Fotbaláci. Záhada sedmi gólů do vlastní branky
– fotbalová detektivka;
ZEP: Titeuf. Vítej v pubertě – komiks pro starší děti.
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Sportovní klub Černošice, zimní stadion
přijme do hlavního pracovního poměru
strojníka – ledaře - vyučen kovo nebo elektro.
Dále na brigádu na polední úklid uklízečku.
Nástup na obě pozice od října 2019
Informace: p. Slapnička tel. 732 950 522

VÝUKA NĚMČINY

Lektorka a učitelka s dlouholetými zkušenostmi
a praxí nabízí výuku nebo doučování němčiny
jednotlivců i skupin v Mokropsech v blízkosti
školy nebo u Vás doma. TEL: 605441030

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
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TAXI BISKUP
OBJEDNÁVKY PŘEDEM
602 207 476
Letiště: 580 Kč

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

Nabízíme zboží výhradně Českých výrobců
keramika l košíkařina l dřevěné hračky l ubrusy
Po-Pá: 9-12, 13-17
So: 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

!! ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU NA SKLÁDKU !!
Vyklízení sklepů, bytů, pozůstalostí atd.
Stěhování a doprava.
Tel.:773 484 056

inzerce

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

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

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

Pavel Hokr – hudební škola; Středisko volného času Všenory

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

 žádné stupnice, žádné etudy
 první 2 hodiny výuky nezávazné

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

AUTO
PNEU

www.pavelhokr.cz

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

AUTO
SERVISPNEU
V SERVIS
ČERNOŠICÍCH
V ČERNOŠICÍCH

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

www.zjservis.czwww.zjservis.cz
tel.: 604 519 111tel.: 604 519 111
DOBŘICHOVICKÁ 1014
- VEDLE ESO1014
MARKETU
DOBŘICHOVICKÁ
- VEDLE ESO MARKETU
ČERNOŠICE, 252 28ČERNOŠICE,
· SERVIS@zjservis.cz
252 28 · SERVIS@zjservis.cz
PO-PÁ 7 -17, SO 8PO-PÁ
-12 NEBO
DOHODĚ
7 -17,POSOTEL.
8 -12
NEBO PO TEL. DOHODĚ
Truhlářství Hložek
zakázková výroba

Instalatérství Nikolský

kuchyně
schodiště
dveře
podlahy
vestavěné skříně
zahradní program

veškeré instalatérské práce:

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

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
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Objednávky 

www.lunaexpres.cz

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ:
Baby Club OTTOMÁNEK s.r.o.

Velkoobchod potraviny, drogerie ve Velkotržnici
Lipence, Praha 5, přijme na pozici:

POKLADNÍ – PRODAVAČ(KA)
- jednosměnný provoz pondělí-pátek
- plný nebo zkrácený úvazek

Tel.: 603 495 368, 603 745 576
E-mail : info@ottomanek.cz

Přijímáme přihlášky:
►

● Keramika ● Malování ● Tanečky
● Sebeobrana ● Sportovky ● Jóga

SKLADNÍK
- jednosměnný provoz pondělí-pátek

pracovník EXPEDICE
- vyřizování objednávek zákazníků

pracovník VÝKUPU OBALŮ
- možné na plný i zkrácený úvazek
- všechny pozice mají 1x za 3 týdny
sobotní směnu 6:30 - 13:00

Tel. 777 66 1111, 608 777 977
po 14. hodině
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SVČ – KROUŽKY PRO DĚTI

● Svět objevů

… a další

…od 16.9. „Náborový týden“

►

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

Černošice, Radotín
Dobřichovice

… začínáme 9.9.2019

www.ottomanek.cz

inzerce

inzerce

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

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

Stanislav Bendík

od 4. třídy po střední školu
ČAS A CENA: viz rozvrh na stránkách redbrickhouse.cz

KDE:602
V RbH294
– kousek
pod Centrem Vráž, mapa na stránkách
mobil:
754
mobil: 602 294 754
Přípravka je pro děti 4.-5. tříd, které angličtinu zatím měly jen
www.zaluzie–bendik.cz 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

ve škole. V 1. ročníku se pak spojí s absolventy School House
a dalšími zájemci. Přidat se můžete v každém ročníku.
Redbrick House je vhodný pro ty, kteří se chtějí angličtině
hodně věnovat a výborně ji v životě zvládat. Pomůže i těm,
kteří s angličtinou zatím bojují, protože každý může studovat
na své úrovni. Poskytuje dětem příjemnou a kvalitní náplň
odpoledne v kolektivu kamarádů. V přípravách na zkoušky
vyučuje vždy také rodilý mluvčí. RbH má sedmnáctiletou tradici
a 73 držitelů mezinárodně uznávaných diplomů PET, FCE a CAE
(Cambridge). Mnozí naši absolventi studují v zahraničí nebo
sami angličtinu vyučují, též v naší ZŠ.
Máte-li zájem, neváhejte se na mě obrátit s jakýmikoli dotazy
nebo se přijít osobně poradit. Začínáme v říjnu.
Přihlášky e-mailem nebo telefonicky:

hanka.jelinkova@tiscali.cz
Těšíme se Vás

777861985
Hanka &

&

www.redbrickhouse.cz
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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

dámské
pánské
dětské

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

Tel. 730 899 322

Hostinec U Bůčka
K Lochkovu 29/7, Praha 5 - Slivenec

PŘIJME
kuchaře / kuchařku
pomocného kuchaře / kuchařku
servírku / číšníka
Pracovní úvazek je možný na HPP nebo i jako brigáda

Informace na tel.: 737 711 968
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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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www.klckrystof.cz
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TEPELNÁ þERPADLA

6GRNQRTQ8CU

Power
AIRFLOW

www.4u-therm.cz
Tepelná þerpadla

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

KLIMATIZACE A CHLAZENÍ

þESKÝ VÝROBEK SE ZÁRUKOU AŽ 5 LET
4uTherm-180x130mm-2019-02.indd 1
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4u-therm s.r.o.

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

21.02.19 10:56

