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-- Necelé dva měsíce před dokončením stavby včetně venkovních úprav --

POZVÁNKA

Historický okamžik: Černošice konečně mají radnici
Buďte u toho a přijměte naše pozvání
na slavnostní představení
nové radnice
v neděli 10. listopadu od 16:00.
Po krátkém úvodním programu před radnicí budete mít možnost si prohlédnout dokončené a vybavené prostory městského úřadu, městské knihovny,
městské policie, coworkingového centra pûda a České pošty a samozřejmě i venkovní prostory a zahradu, včetně nové lávky přes potok Švarcava.
V neformální atmosféře vás pak také přivítají zaměstnanci jednotlivých odborů městského úřadu. Těšíme se na vás.
(Provoz ve všech prostorách nové radnice bude zahájen o den později, v pondělí 11. listopadu v 8:00.)
Filip Kořínek, starosta@mestocernosice.cz
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Ze Shrewsbury přijedou
The Rainbreakers
Kdy: úterý 29. října, 20:00
Kde: Club Kino
The Rainbreakers, kapela ze Shrewsbury, města jižně od Liverpoolu, je v hudebním tisku oslavována jako jedna z čerstvých nových tváří britského bluesrocku.
Skupina si vytvořila výrazný charakteristický zvuk, který ztělesňuje spojení dynamických hudebních prvků, jež překlenují
„propast“ mezi blues, rockem a soulem.
Kapela je fascinovaná i zvuky minulosti,
od soulových melodií a psychedelických
zvuků až po garážové a R&B riffy.

Více informací najdete na www.therainbreakers.com Zkuste se do hudby této
kapely zaposlouchat na internetu a naživo to bude ještě větší pecka.
Srdečně vás zveme v úterý 29. října od
20 hodin do Club Kina. Vstupné v předprodeji v Club Kině stojí 170 korun, na
místě před koncertem 200 korun. Vstupné pro seniory je za 170 korun. Vstupenky si můžete také zakoupit přes aplikaci
SMS ticket.
Pavel Blaženín

z radnice

PÛDA je coworkingové centrum, které bude provozováno městem Černošice
v podkroví nové radnice na adrese Karlštejnská 259, Černošice od jejího otevření v listopadu 2019.
Účelem centra PÛDA je nabídnout veřejnosti vybavený obecní kancelářský prostor pro pracovní, společenské
či komunitní využití, a to za cenově dostupných podmínek, a tím přispět k rozvoji těchto aktivit v Černošicích.

PRO KOHO JE PÛDA URČENA

• PÛDU může využívat kdokoliv starší 16 let (osoby ve věku 12-16 jen v doprovodu osoby starší 16 let). Podmínkou je registrace na recepci
radnice, a to pro jednorázový či opakovaný vstup.

INDIVIDUÁLNÍ VSTUPY

• Každý registrovaný uživatel může prostory PÛDY využít zdarma do rozsahu 10 hodin měsíčně. Další hodiny jsou již zpoplatněny sazbou
10 Kč/hod. Jednorázové vstupy bez registrace jsou zpoplatněny sazbou 10 Kč/hod.

OTEVÍRACÍ DOBA

• Otevírací doba PÛDY je pondělí–pátek, 8:00–18:00 (Zahájení provozu předpokládáme v polovině listopadu.)
• Mimo otevírací dobu je vstup možný po dohodě se správcem, popř. v doprovodu člena rady nebo předsedy či tajemníka některé z komisí
nebo výborů, který vždy musí mít vlastní kartu uživatele, případně i samostatný přístup do budovy radnice.

PRONÁJEM/REZERVACE MÍSTNOSTÍ

• V době, kdy místnost nemá nikdo ve výhradním pronájmu, je volně k dispozici všem uživatelům v rámci jejich registrace. Za cenu
50–150 Kč/hod si lze pro výhradní použití rezervovat a pronajmout některou ze tří místností PÛDY, a to jednorázově i pravidelně – Terárko,
Kumbál a Obývák (vždy vč. Kumbálu). Pracovna je volně k dispozici všem uživatelům kdykoliv, tj. její rezervace pro výhradní použití není
možná.
• Při konání jednorázové skupinové akce, např. semináře či prezentace, mají vaši hosté vstup do dané části PÛDY zdarma (po dobu konání
akce).

PLACENÉ SLUŽBY

• V rámci využívání PÛDY jsou vám k dispozici některé placené doplňkové služby, především tisk a kopírování.
• Podrobný aktuální ceník je uveden na webu a k nahlédnutí na recepci radnice a v prostoru PÛDY.
• V prostoru jsou za úplatu k dispozici také káva, čaj a další drobné pochutiny.

JAK PÛDA VYPADÁ A CO NABÍZÍ

• Prostory PÛDY jsou tvořeny místnostmi Pracovna, Obývák, Kumbál a Terárko. Součástí Obýváku je kuchyňský kout. Terárko je
malá jednací místnost s prosklenou stěnou. Kumbál je přístupný skrze Obývák, proto při výhradní rezervaci Obýváku má nájemce vždy automaticky k dispozici i Kumbál. Sociální zařízení
je v přístupové chodbě, a je tedy společné pro uživatele všech
místností.
• PÛDA je vybavena nábytkem, kopírkou/tiskárnou, jedním počítačem pro veřejné využití, WI-FI sítí, technikou pro prezentace
(monitory, reproduktory) a zařízením pro videokonference (počítač s kamerou, mikrofonem a reproduktory).

Připravujeme pro Vás také webové stránky, kde najdete i provozní řád, ceník a odkaz na systém pro rezervaci místností – www.mestocernosice.cz/puda.
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Jednou větou...
• Středočeský kraj vyhlásil veřejnou zakázku
na vypracování studie proveditelnosti v odhadované ceně 6,5 mil. Kč bez DPH, jejímž
cílem je navržení řešení kapacitního zásobování pitnou vodou v lokalitách v okolí Prahy
zohledňující budoucí demografický vývoj
a řešící zásobování pitnou vodou v období
sucha.
• Po dvou letech byla dokončena celková
rekonstrukce krajské silnice II/115 od černošického hlavního přejezdu až pod kopec
směrem na Dobřichovice. Město přispělo
zhruba pěti miliony korun na dešťovou kanalizaci, aby do ní mohlo napojit i některé místní
komunikace. Na Vráži jsme připlatili za provedení zálivu autobusové zastávky a přechodových ostrůvků v žule a dvě části ostrůvků byly
místo projektem navržené betonové dlažby
osázeny levandulemi. Na několika stovkách
metrů jsme souběžně dobudovali chodníky,
další se ještě připravují, a v části Vrážské
ulice jsme dobudovali splaškovou kanalizaci
k několika domům, které ač v centrální části
města, byly zatím odkázány na vlastní jímky.
• Zastupitelstvo města na své zářijové
schůzi otevřelo proces 3. změny územního
plánu, a to pro plochy dosud vymezené pro
„ostatní sportovní plochy“ v záplavovém území (OS/Z), kde cílem je prověření rozsahu
zastavitelných ploch OS/Z a jejich případná
redukce ve prospěch nezastavěného území,
ploch zeleně a/nebo ploch pro bydlení. Navrhovaná změna nebude rozšiřovat stávající
zastavitelné plochy.
• Již v červenci zastupitelstvo otevřelo možnost úpravy územního plánu také v plochách
po obou stranách Radotínské ulice na vjezdu
do města, a to z ploch výroby a skladování,
lehkého průmyslu a ploch dopravní infrastruktury na plochy určené pro pozemky staveb a zařízení pro obchodní prodej, tělovýchovu a sport, ubytování, stravování, služby
a pozemky související dopravní a technické
infrastruktury a veřejných prostranství. Cílem
změny řešeného území je omezit možnost
využití území pro výrobu, která snižuje kvalitu
prostředí a pohodu blízkého bydlení, rozšířit
možnosti pro situování služeb v kvalitním veřejném prostranství, které respektuje městský charakter území dle architektonické studie architekta Štáfka (zjednodušeně řečeno,
neměly by vznikat areály oddělené od ulice
plotem či zdí, ale stavby, které budou komunikovat s veřejným prostorem podél hlavní
komunikace).

• Začala rekonstrukce železniční trati v úseku od Prahy-Smíchov až za Prahu-Radotín.
Na Velikonoce se v této souvislosti plánuje
několikadenní výluka dopravy v obou směrech a od Velikonoc dále by podle zatím ústně poskytnutých informací od SŽDC měl být
provoz vždy jen po jedné koleji.
• Zastupitelstvo projednalo a většinou hlasů
schválilo rozpočtové opatření k financování
dodatku smlouvy na dokončení radnice, kterým se celková cena navýšila o 3,9 mil. Kč
včetně DPH. Provoz nové radnice bude naplno zahájen v pondělí 11. listopadu. O den
dříve proběhne slavnostní otevření, viz pozvánka na str. 1.
• V Technických službách a v DPS je nově
možné platit platebními kartami.
• Město neuspělo se svým podnětem k odstranění budovy z pozemku města nacházející se mezi prodejnou Albert a hotelem Slánka, kde stojí tzv. večerka, která je dočasnou
stavbou povolenou na 50 let, do roku 2046.
I když na tento městský pozemek majitel
stavby nemá platnou nájemní smlouvu, krajský úřad na základě odvolání majitele budovy
zrušil rozhodnutí stavebního úřadu o jejím
odstranění. Město bude po majiteli budovy
nárokovat tzv. bezdůvodné obohacení z titulu
užívání městského majetku – de facto ekvivalent v místě a čase obvyklého nájemného.
• Městský úřad Černošice bude provádět
zpracování výstupů z úsekového měření
rychlosti v Průhonicích. Obec Průhonice
s cílem regulace rychlosti provozu na svém
území nainvestuje vlastní prostředky do pořízení a provozu pevného radarového systému.
Řešení případných přestupků spadá do působnosti státní správy vykonávané Odborem
přestupků MěÚ Černošice a výnosy z případných pokut budou příjmem na městský
účet. Náš úřad nejdříve musí investovat do
nového softwarového řešení a do navýšení
pracovních kapacit, nicméně příjem z pokut
nutné náklady na naší straně pravděpodobně
převýší.

Zajímavá čísla
Splavnění Berounky
11 zdymadel; 3 nové jezy (jeden v Radotíně a dva u Srbska na území CHKO Český
kras); 5,2 kilometrů nově vybudovaného
kanálu se 2 zdymadly na poli mezi Černošicemi a Radotínem, při jehož stavbě
by se muselo odvézt 560,000 m3 zeminy a štěrku (odpovídá zhruba 70 tisícům
nákladních tatrovek); několik set metrů
dlouhé zdi podélně umístěné v řece kvůli
oddělení kanálu pro lodi od mělkých pasáží pod některými jezy, např. v Dobřichovicích, lodě dlouhé až 40 metrů…
To jsou jen vybrané údaje z marketingové a technické zprávy z tzv. vyhledávací
studie k potenciálnímu splavnění řeky
Berounky od Prahy-Radotína po Hýskov
u Berouna – cca 40 km toku. Jako modelový příklad pro návrh splavnění Berounky
uvádějí autoři Baťův kanál (…).
Starostové svazku obcí Region Dolní
Berounka jsou zásadně proti tomuto záměru, stejně jako další instituce a organizace včetně hl. m. Prahy a dotčených
městských částí. Ve společném stanovisku jsme žádali zastavení i veškerých přípravných prací včetně studií a generelů.
V Parlamentu se aktuálně znovu projednává novela zákona, jejíž součástí bylo na
návrh poslankyně Krutákové (STAN) úplné vyškrtnutí Berounky ze seznamu dopravně významných toků v příloze zákona
o vnitrozemské plavbě. Poslanecká sněmovna tuto změnu již schválila, následně
i Senát, ale pak se bohužel celá novela
kvůli jiné věci vrátila k novému projednání
v Poslanecké sněmovně.
Filip Kořínek
starosta@mestocernosice.cz

V souvislosti s oslavou nadcházejících významných výročí,
30 let demokracie a svobody,
si můžete na městském úřadě
a v Technických službách zakoupit za zvýhodněnou cenu 100 Kč
vlajku České republiky vhodnou
k vyvěšení.
Za nápad děkujeme paní Z. Knězů (Čespolet)
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Nový režim parkování v centru města
S blížícím se otevřením nové radnice, knihovny,
městské policie a pobočky České pošty v rekonstruované vile Tišnovských na rohu Karlštejnské
a Riegrovy ulice dojde i ke změně dopravního
režimu v centru města. Cílem navrhovaných
úprav je zajištění krátkodobého parkování klientů v blízkosti rekonstruované vily. Již od 15. října dojde k osazení dopravního značení, kterým
bude omezena doba parkování v ulicích:

- Karlštejnská (v úseku mezi Riegrovou a Fügnerovou ulicí) na 2 hodiny
- Riegrova od Karlštejnské po vjezd na parkoviště současného úřadu na 4 hodiny
- Fügnerova (v úseku mezi Karlštejnskou a Poštovní ulicí) na 4 hodiny
Déle než na 2 hodiny bude možné zaparkovat
ve Fügnerově ulici mezi Karlickou a Karlštejnskou, neboť tento úsek ulice se zjednosměrní.

Fügnerova ulice bude průjezdná dolů směrem
od Karlické. Dále bude možné déle než 2 hodiny parkovat v Poštovní ulici a v části Riegrovy
kolem stávající budovy úřadu. Parkoviště vedle
nové radnice nebude sloužit pro veřejnost, bude
prioritně určeno pro služební automobily úřadu,
pošty a městské policie.
Jiří Jiránek
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Stihli jsme to hlavní a teď nás čeká zpomalení investic
Za poslední roky se podařilo vyřešit řadu problémů v nedostatku infrastruktury,
kterými Černošice trpěly, a doplnit infrastrukturu na úroveň, která z nás dělá slušně
vybavené malé město na začátku 21. století. Stihli jsme to akorát včas. Nadcházející
roky budou asi složitější.
Máme za sebou náročné roky intenzivní práce
na velkých projektech, kdy nás hnala snaha co
nejdříve vyřešit hlavní priority a využít k tomu
vhodné podmínky – dobré ceny stavebních
prací, levné úvěry, možnosti úspor v provozních výdajích, rostoucí daňové příjmy, a přede-
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vším dostupnost štědrých evropských a státních dotací. V nadcházejícím období budeme
moci – a vlastně i muset – trochu zvolnit. Dál
budeme město rozvíjet, ale už to půjde pomaleji. Upřímně, docela se na to i těšíme. Bude
více prostoru kvalitněji řešit například veřejná

prostranství, dotáhnout některé provozní věci,
koncepčně a v diskuzi s veřejností připravit další projekty atd.
Významně se mění naše externí podmínky,
ale naštestí na naše město nebudou mít tak velký negativní dopad, jako kdybychom hlavní kus
práce neměli už za sebou.
Dobré zprávy z minulého období
Jen pro připomenutí – dali jsme do pořádku většinu průjezdných místních ulic, přistavěli

z radnice
a zmodernizovali základní školu, otevřeli novou
mateřskou školku, dokončujeme novou radnici
s prostory pro úřad, knihovnu, poštu a policii,
postavili jsme sportovní halu a venkovní volnočasový areál u školy, rekonstruovali hasičárnu,
domeček u ZUŠ, přidali jsme na spolufinancování dotací na rekonstrukci sokolovny a na
nové šatny na zimním stadionu. Získali jsme dotaci na rekultivaci staré skládky, rekonstruovali
čistírnu odpadních vod, zprovoznili nové zdroje
pitné vody, vybudovali cyklostezky. Přikoupili
jsme pozemky a jednu vilu v centru města. To
vše, aniž by město muselo prodat pozemky Na
Pískách či pozemek pod stávající městskou policií, což jsme původně pro financování investic
zamýšleli.
Řadu našich projektů jsme financovali s využitím evropských a státních dotací, kde se naše
spoluúčast pohybovala od 15 do 30 % uznatelných nákladů. Jinými slovy, ke každé naší
koruně nám Evropa přidala 5-6 Kč. Bez nich
bychom to všechno nezvládli.
S výjimkou posledních dvou let jsme stavěli
v době nízkých cen stavebních prací a materiálů. To se nyní změnilo, za peníze, za které jsme
před pěti roky postavili kilometr dlouhou novou
ulici, bychom teď udělali půlku.
S velkými komplikacemi jsme se potýkali
„jen“ u projektu nové radnice, který se kvůli
havarijnímu stavu nosných konstrukcí, po nutném prodloužení stavby také vlivem růstu cen
stavebních prací a materiálů a v neposlední
řadě kvůli jeho rozšíření z rozhodnutí města
(např. podkroví, klimatizace, lepší řešení okolí
radnice aj.) prodražil na více než dvojnásobek.
Výsledkem bylo nutné odložení jiných výdajů,
zejména na další rekonstrukce místních komunikací, a pokles naspořených prostředků na
městských účtech.
Evropské dotace pokryjí menší podíl
investic
V současné době se blíží ke konci druhé
šestileté období evropských dotací od našeho
vstupu do EU. V obou obdobích byly dotace
velmi výhodné, protože kryly zpravidla 85 %
uznatelných nákladů – tj. třeba u mateřské
školky za 40 milionů Kč město na uznatelné
náklady přispělo jen 6 miliony Kč. V příštím
období, od roku 2021, bude nutné spolufinancování vyšší, a to zřejmě podle rozvinutosti daného kraje. Středočeský kraj již překročil 75 %
celoevropského průměru (HDP na obyvatele),
a tak by nároky na spolufinancování měly vzrůst
až na 45 % uznatelných nákladů, tedy na trojnásobek proti dnešku.
Vláda dál zvyšuje platy ve veřejné sféře
Ve veřejné sféře platy vychází z jednotných
tarifů, o jejichž výši rozhoduje vláda. V případě
měst a obcí rozdává z cizího – její rozhodnutí
se promítne i do platů našich zaměstnanců, ale
peníze nám na to vláda nepošle. Aktuálně vláda
oznámila, že všem zaměstnancům veřejné sféry
přidá 1500 Kč měsíčně. Zajímavé je se podívat
na další čísla – ministryně financí Alena Schillerová uvedla, že kvůli tomu navýší státní rozpočet o 2 miliardy korun. Jenže zaměstnanců

ve veřejné sféře je 640 tisíc, takže na navýšení
o 18 tisíc ročně je potřeba 11,5 miliardy korun,
a s odvody pojistného dokonce 15,5 miliardy
Kč. Ten rozdíl mezi šestnácti miliardami napříč
veřejnou sférou a dvěma miliardami přidanými
do státního rozpočtu naznačuje, že převážnou
část břemene vládního navýšení nese někdo
jiný – platy vyplácejí obce, nemocnice a další
organizace, a stát z nich ještě zinkasuje daně
a pojistné i od samotných zaměstnanců. Pro
Černošice s cca 240 zaměstnanci to bude skok
ve výdajích téměř o 6 milionů korun ročně.

výdajích naskočí více než 10 milionů na straně
státní správy a místo provozního přebytku začne být výkon státní správy ztrátový.
Příspěvek na výkon státní správy totiž roste
mnohem pomaleji a výběr správních poplatků také. Výsledkem je, že do ztráty letos nespadneme asi jen díky množství neobsazených
pozic, ale to není dlouhodobě udržitelný stav.
Příští rok nám při financování státní správy asi
pomůže zvýšený výběr pokut po zavedení úsekového měření v Průhonicích (z iniciativy Průhonic), to ale rozhodně není systémové řešení.

Akutně hrozí, že na státní správě budou
Černošice prodělávat
Městský úřad Černošice vykonává státní
správu pro 79 obcí okresu Praha–západ a přibližně 145 tisíc lidí. Vydáváme občanky, pasy,
řidičské průkazy, rybářské lístky, živnostenské
listy, vedeme správní řízení v oblasti životního
prostředí, dopravních staveb, řešíme přestupky, územní plánování… Zhruba desítku obcí
pokrývá náš stavební úřad. Z čeho tuto činnost platíme? Od státu na to dostáváme tzv.
příspěvek na výkon státní správy + za vybrané
činnosti (doklady či povolení) vybíráme správní
poplatky + inkasujeme pokuty udělené odborem přestupků a některými dalšími.
Protože Černošice jako město jsou malé,
a tím jsou malé i naše příjmy z daní (které dostáváme jen na svých sedm tisíc obyvatel),
velmi pečlivě sledujeme, jak si ve financování
státní správy stojíme – tj. jestli nám výše uvedené příjmy stačí na pokrytí odpovídajících
nákladů, tj. jestli je to pro město samotné činnost výdělečná nebo prodělečná. Vyšlo nám,
že v posledních několika letech jsme na státní
správě byli „v plusu“ – např. v roce 2018 nám
v běžném provozním rozpočtu přinesla dodatečných 7 milionů Kč. To se dá vnímat jako
pozitivní zpráva, ale skutečnost je bohužel jiná.
V současné době investujeme (mimo rámec
provozního rozpočtu) do nového úřadu (radnice). Když se její plocha rozdělí mezi státní správu a samosprávu, tak na státní správu připadá
z celkových investičních nákladů přes 40 milionů. Případné provozní přebytky z minulých
let jsme tedy investovali do vybudování nových
prostor pro státní správu.
Naprosto zásadní ovšem je, že provozní přebytek už dál mít nebudeme. Letošním rokem
s velkou pravděpodobností přestáváme být
v plusu a téměř nezadržitelně se blíží náraz.
Abychom zůstali aspoň trochu konkurenceschopní na trhu práce, kromě průběžného růstu platů jsme zavedli plně hrazené stravenky ve
výši 100 Kč na den, čímž výdaje narostly o cca
5 milionů ročně (z toho zhruba 4 miliony připadají na státní správu). I tak máme asi nejvíce
volných míst v historii a v některých odborech
jsou naši lidé na hranici vyčerpání. Zmíněné
vládní zvýšení platů o 1500 Kč každému nám
odčerpá dalších 6 milionů, k tomu jsou ještě
platové postupy s odpracovanými roky a větší
nároky na odměny a osobní ohodnocení. Vedle toho ještě vláda rozhodla o zrušení tzv. karenční doby, takže i první tři dny nemoci platí
zaměstnavatel. Shrnuto, z roku na rok nám ve

Krize se nejspíš blíží
Na druhou stranu se ale obáváme, aby stát
znovu nesnížil příspěvek, jako to udělal v době
globální krize před deseti roky. Ze dne na den
jsme se tehdy dozvěděli o snížení o 17,6 %,
což znamenalo propad o 10 milionů Kč ročně.
Již nyní dochází ke zpomalení globální ekonomiky, ale státní rozpočet, jak veřejně varoval Nejvyšší kontrolní úřad, je vůči případnému
poklesu příjmů dokonce méně odolný než tehdy. Vláda i přes jasné známky blížící se recese
nebo krize dál zvyšováním výdajů přitápí pod
kotlem.
Ministerstvo vnitra jsme již opakovaně informovali, že dlouhodobá ztrátovost na státní
správě by pro naše malé město byla zcela neakceptovatelná. Museli bychom ji řešit omezením činnosti, popř. žalobou u soudu. To, že
jsme obcí s rozšířenou působností, nám přináší
i řadu výhod, nicméně mezi černošickými voliči
by se těžko našel někdo, kdo by chtěl přispívat na to, že máme na starost území od Roztok
přes Rudnou až po Průhonice…
Městské finance zatím ve výborné kondici
Tenhle poslední mezititulek je možná v kontextu překvapivý, ale pro dosavadní období je
to pravda. Podle nezávisle zpracovaného auditu našeho hospodaření má městský rozpočet
velmi zdravou strukturu, vytváří provozní přebytky (tj. generuje zdroje na investice), v případě
zájmu by si město mohlo vzít mnohem větší
bankovní úvěry, než má (pro pořádek, nic takového jsme nezamýšleli a nezamýšlíme – snad
jen kdyby se naskytla možnost koupě strategicky významných nemovitostí v centru města).
Autoři chválí dosavadní vysokou míru investic
s tím, že jejich včasnou realizací fakticky šetříme peníze. Když rostou ceny stavebních prací
třeba o 10-20 % ročně, je lepší stavět hned. Na
straně rizik ovšem i tato analýza upozorňuje na
problém hrozící ztrátovosti z výkonu přenesené
působnosti státní správy. Hlavní závěry zmíněné externí analýzy vám přineseme v samostatném článku.
Děkuji za pozornost, pokud jste dočetli až
sem. Snad se mi podařilo vysvětlit, proč zřejmě bude z hlediska provozní i investiční stránky rozpočtu města od příštího roku jiná situace
než doposud. Rozpočet města na příští rok
bude zastupitelstvo projednávat a schvalovat
na konci listopadu.
Filip Kořínek, starosta
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Z 24. jednání Rady města Černošice (19. 8. 2019)
Odbor investic a správy majetku
•	Smlouva o nájmu prostor v přístavbě
domu č.p. 259 pro provozovnu pošty
Rada města Černošice schvaluje smlouvu CES
483/2019 o nájmu prostor v přístavbě domu
č.p. 259 v Karlštejnské ulici podniku Česká
pošta, s.p., IČ 47114983, Politických vězňů
909/4, Praha 1, pro provoz pošty za nájemné
31.320 Kč/měsíc + DPH.
• Chodník na nároží křižovatky Husova
a Dobřichovická, propojení chodníku v Husově ulici naproti Kollárově a náhrada asfaltu v autobusovém zálivu v Dobřichovické
ulici za žulovou dlažbu – cenová nabídka
Rada města Černošice bere na vědomí informace o potřebě zhotovení chodníku na nároží
křižovatky Husova a Dobřichovická, propojení chodníku v Husově ulici naproti Kollárově
a o vhodném nahrazení asfaltu v autobusovém
zálivu v Dobřichovické ulici za žulovou dlažbu
v současné době, kdy probíhá rekonstrukce silnice č. II/115; souhlasí s cenovou nabídkou na
zhotovení chodníku na nároží křižovatky Husova
a Dobřichovická, propojení chodníku v Husově ulici naproti Kollárově a na náhradu asfaltu
v autobusovém zálivu v Dobřichovické ulici za
žulovou dlažbu od společnosti HES Stavební,
s. r. o., IČ:28143213 se sídlem Zelený pruh
95/97, 140 00 Praha 4 – Braník za celkovu
cenu 371.887,45 Kč; schvaluje návrh smlouvy
o dílo č. CES 476/2019 mezi městem Černošice a společností HES Stavební, s. r. o.
• Úpravy elektrických rozvodů v Café Vera cenová nabídka
Rada města Černošice bere na vědomí nutnost provedení úprav elektrických rozvodů
v Café Vera; souhlasí s cenovou nabídkou společnosti Petr Majer - elektro, IČ: 47566647 na
provedení úpravy elektrických rozvodů v Café
Vera za celkovou částku 27 476 Kč bez DPH;
schvaluje změnu rozpisu rozpočtu č. 44.
• Dohoda o kompenzaci investice do realizace stavby „Pěší komunikace v ulici Červánkové a přilehlé plochy“
Rada města Černošice bere se souhlasem na
vědomí dohodu o kompenzaci investice do realizace stavby „Pěší komunikace v ulici Červánkové a přilehlé plochy“, CES č. 472/2019 a poskytnutím finančního příspěvku ve výši 147.900
Kč investorovi stavby Z. O.
• Odečty vodoměrů
Rada města Černošice schvaluje uzavření
smlouvy o odečítací službě (CES 465/2019)
s panem Janem Mastným, IČ 74227629.
• Záměr prodeje pozemků parc. č. 4072/1
a parc. č. 4050/36 k. ú. Černošice, Na Klučku
Rada města Černošice bere na vědomí žádost pana J. P. o odkoupení pozemků parc.č.
4072/1 a parc.č. 4050/36 v obci a k. ú. Černošice v osadě Na Klučku; souhlasí s prodejem pozemků parc. č. 4072/1 o výměře 322 m2
a parc.č. 4050/36 o výměře 68 m2, oba v obci
a k. ú. Černošice, ve vlastnictví města Černošice, v osadě Na Klučku za minimální nabídkovou
cenu za m2 2.500 Kč; doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit záměr prodeje
pozemků.
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• Záměr prodeje částí pozemků parc. č.
4289/4, 4289/1 a 4289/2 k. ú. Černošice
o předpokládané výměře 45,32 m2, ulice
U Vodárny
Rada města Černošice revokuje usnesení rady
města č. R/23/3/2019 ze dne 5. 8. 2019;
bere na vědomí informaci o historickém umístění plotu patřícím k nemovitosti č. p. 15, který
z části zasahuje do pozemků parc. č. 4289/4,
4289/1 a 4289/2 k. ú. Černošice v majetku
města; souhlasí se záměrem prodeje zaplocených částí pozemků parc. č. 4289/4, 4289/1
a 4289/2 k. ú. Černošice o předpokládané výměře 45,32 m2 v ulici U Vodárny, dle ÚP Sm2/Z,
za minimální cenu 4.500 Kč/m2; doporučuje
zastupitelstvu města projednat a schválit záměr
prodeje.

k veřejné zakázce „Procesní audit, optimalizace
a implementace procesního řízení MěÚ Černošice“.
• Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského
kraje – vybavení nové knihovny mobiliářem
Rada města Černošice souhlasí 1) s přijetím dotace z rozpočtu Středočeského kraje,
z Programu 2019 Středočeského kraje, Fondu
kultury a obnovy památek, tematického zadání
„Obecní knihovny“ na vybavení nové knihovny
v r. 2019 ve výši 70.000 Kč na základě podané
žádosti schválené Zastupitelstvem Středočeského kraje usnesením č. 013-18/2019/ZK ze
dne 29. 4. 2019, 2) s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace (CES 484/2019)
s Krajským úřadem Středočeského kraje dle
podmínek a pokynů poskytovatele dotace.

Úsek projektového řízení
a komunikace
• Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského
kraje - Nákup 2 automobilů pro zajištění terénní pečovatelské služby DPS Černošice
Rada města Černošice souhlasí 1) s přijetím
dotace z rozpočtu Středočeského kraje, Středočeského humanitárního fondu, v rámci Programu 2019, tematického zaměření „Sociální
oblast” zaměřeného na podporu základní činnosti sociální služby (tj. terénní pečovatelské
služby) poskytované odborem města Černošice
„Dům s pečovatelskou službou” prostřednictvím
nákupu 2 nových vozidel, čímž dojde k obměně
stávajícího vozového parku z let 1998 a 2002,
kterou na základě podané žádosti schválilo Zastupitelstvo Středočeského kraje usnesením č.
013-18/2019/ZK dne 29. 4. 2019, ve výši 480
tis. Kč; 2) s uzavřením veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace (CES 471/2019) s Krajským úřadem Středočeského kraje dle podmínek a pokynů poskytovatele dotace.

Finanční odbor
• Rozpočtové opatření č. 62
Rada města Černošice schvaluje rozpočtové
opatření č. 62.

Odbor vedení města
• Změna organizační struktury Městského
úřadu Černošice
Rada města Černošice schvaluje změnu organizační struktury Městského úřadu Černošice
s účinností od 1. 10. 2019 a 1. 1. 2020.
• Darovací smlouva - Hasičský záchranný
sbor Středočeského kraje
Rada města Černošice schvaluje darovací
smlouvu CES č.480/2019 s Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje, která
je přílohou č. 1 tohoto usnesení na ruční radiostanici SMART SA TR 1021 DB/SA Pegas s nabíječem jednonásobným HR 5939AB.
•	Veřejná zakázka malého rozsahu Procesní audit, optimalizace a implementace procesního řízení MěÚ Černošice – vyhlášení
(úprava zadávací dokumentace a smlouvy)
Rada města Černošice bere na vědomí informaci o kontrole a doporučení ze strany Řídícího
orgánu Operačního programu Zaměstnanost
(MPSV) k uvedené veřejné zakázce; revokuje
usnesení č. R/22/23/2019; souhlasí s realizací veřejné zakázky Procesní audit, optimalizace a implementace procesního řízení MěÚ
Černošice; schvaluje upravenou výzvu a zadávací dokumentaci včetně návrhu smlouvy o dílo

Odbor informatiky
•	Smlouva č. 481/2019 o hybridní poště
Rada města Černošice souhlasí s uzavřením
smlouvy č. 481/2019 o hybridní poště se společností Česká pošta, s. p., IČ:47114983.
Dodatečně zařazené body
• Zábor veřejného prostranství - areál skateparku
Rada města Černošice souhlasí s bezúplatným
záborem veřejného prostranství - černošického
skateparku, v sobotu 7. září, za účelem uspořádání prvního ročníku Černošického Freestyle
Festivalu.
•	Smlouva o přijímání platebních karet –
změna výše provize
Rada města Černošice bere se souhlasem na
vědomí žádost o změnu výše placené provize
za uskutečněné transakce.
• Oprava silničního rychloměru AD9 C používaný Městskou policií Černošice pro dohled nad dodržováním nejvyšší povolené
rychlosti v obci
Rada města Černošice souhlasí s udělením
výjimky z vnitřního předpisu č.5 – zadávání veřejných zakázek dle bodu 2.3.8b na opravu silničního rychloměru AD9 C používaný Městskou
policií Černošice pro dohled nad dodržováním
nejvyšší povolené rychlosti v obci v předpokládané výši opravy včetně ověření měřidla 44.000
Kč bez DPH. Zároveň souhlasí s případnou
úpravou konečné ceny vzniklou o nutné výdaje
zjištěné na místě, které nelze dopředu předpokládat v servisním středisku firmy Ramet a.s. IČ:
2563891, Letecká 1110, 686 04 Kunovice,
které je jediným výrobcem a servisním střediskem pro tento typ radaru v ČR.

z radnice

Z 25. mimořádného jednání Rady města Černošice (26. 8. 2019)
Odbor investic a správy majetku
• „Stavební úpravy a přístavba budovy č.p. 259 Černošice – etapa
dokončení stavby a venkovní úpravy areálu“ – změny zjištěné v průběhu stavby
Rada města Černošice bere na vědomí nutnost provedení změn zjištěných v průběhu stavby „Stavební úpravy a přístavba budovy č.p. 259

Černošice - etapa dokončení stavby a venkovní úpravy“; souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. CES 532/2018 mezi společností
Metal Quatro, s. r. o., IČO: 615 38 213, kterým se navyšuje cena díla
o 3.228.156,64 Kč bez DPH a mění se termín dokončení stavby do 30.
9. 2019 (objekt radnice) a do 15. 10. 2019 venkovní úpravy; bere se
souhlasem na vědomí rozpočtové opatření č. 59.

Z 26. jednání Rady města Černošice (2. 9. 2019)
Odbor investic a správy majetku
• Informační systém, polepy stěn, fototapety a grafické práce pro novou budovu radnice – cenová nabídka
Rada města Černošice bere na vědomí informace o nutnosti zadání tiskařských a grafických
prací pro realizaci interiéru dle návrhu arch.
Anny Lacové; souhlasí s cenovou nabídkou
BUTTERFLY services, s. r. o., IČ.: 26159767
pro zhotovení grafiky a tisků nutných pro informační systém úřadu v nové radnici a další grafické práce dle dokumentace interiéru zpracované
Ing. arch. Annou Lacovou za celkovou cenu
261.990 Kč bez DPH; schvaluje 1) výjimku dle
čl. 2.3.8 písm. c) směrnice města o zadávání
veřejných zakázek pro oslovení jednoho uchazeče k realizaci zakázky uvedené pod bodem
III, 2) návrh smlouvy č. CES 502/2019 mezi
městem Černošice a společností BUTTERFLY
services, s. r. o a 3) rozpočtové opatření č. 64.
• Změna povrchu v dělících ostrůvcích v ulici Vrážská, osazení nových pojezdových poklopů na skryté šachty dešťové kanalizace
v křižovatce Dobřichovická, Nerudova a Ostružinová
Rada města Černošice souhlasí s cenovou
nabídkou společnosti HES stavební, s.r.o, IČ
28143213, na provedení dělících ostrůvků v ulici Vrážská ze žulové dlažby, na osazení nových
pojezdových poklopů na skryté šachty dešťové
kanalizace, na dodávku 2 ks stožárů VO a na
provedení varovných signálních pásů z důvodu
propojení přechodů u Supermarketu u Vávrů za
celkovou cenu 121.248,05 Kč s DPH; 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. 507/2019 společnosti HES
stavební, s.r.o, IČ 28143213, 3) rozpočtové
opatření č. 66.
• Dohoda o předčasném užívání komunikace II/115 Černošice ve staničení v km 1,070
– km 1,860
Rada města Černošice bere na vědomí předložený návrh Dohody o předčasném užívání ucelené části stavby II/115 Černošice, rekonstrukce silnice ve staničení v km 1,070 – km 1,860;
schvaluje uzavření Dohody o předčasném
užívání ucelené části stavby II/115 Černošice,
rekonstrukce silnice (CES č. 495/2019) mezi
Středočeským krajem a městem Černošice jako
objednateli a zhotovitelem společností M-SILNICE a.s, IČO: 42196868, která nemá vliv na
finanční plnění města.
• Oprava řídicí jednotky telemetrie a hladinové ponorné tlakové sondy u vodojemu
Kosina 1 a Kosina 2

Rada města Černošice bere na vědomí 1)
provedenou opravu řídicí jednotky telemetrie
PLC Siemens a hladinové ponorné tlakové sondy u vodojemu Kosina 1 a Kosina 2, které byly
zničeny vlivem nepřímého zásahu bleskem –
přepětím dne 12. 8. 2019, 2) nahlášení škody
u pojišťovny VZP pojišťovna, a.s. a informaci,
že oprava vodojemu bude uhrazena z majetkového pojištění; schvaluje proplacení faktur
č. 2019080071 a č. 2019080072 panu M.
Sklenářovi, IČO: 49090437, za havarijní opravy
provedené na vodojemu Kosina 1 a Kosina 2 za
celkovou částku 36.125 Kč.
•	Výměna stožárů veřejného osvětlení
v Dobřichovické ulici
Rada města Černošice bere na vědomí informace o vhodném nahrazení dvou starých stožárů VO v rekonstruovaném úseku Dobřichovické
ulice za nové; souhlasí s cenovou nabídkou
společnosti ELTODO Osvětlení, s. r. o., IČ.:
25751018 na výměnu dvou starých stožárů
v úseku rekonstruované části Dobřichovické
ulice za cenu 28 326 Kč bez DPH; schvaluje
rozpočtové opatření č. 68.
• Pachtovní smlouva CES 497/2019 pro
pozemky parc.č. 4098/70, 4098/71,
4098/35 a 4183/12 a pachtovní smlouva CES 498/2019 pro pozemky parc.č.4098/74 a 4098/77, všechny v obci a k.ú.
Černošice, ve vlastnictví města Černošice
Rada města Černošice souhlasí 1) s nabídkou
společnosti Kukburg Capital, a.s., IČ 63998785
na pacht pozemků parc.č. 4098/70, 4098/71,
4098/35 a 4183/12, všechny v obci a k.ú.
Černošice ve vlastnictví města Černošice, o celkové výměře 12 805 m2 za cenu 4.000 Kč/
ha/pachtovní rok; pro pachtovní dobu 5 let,
2) s nabídkou společnosti Kukburg Capital,
a.s., IČ 63998785 na pacht pozemků parc.č.
4098/74 a 4098/77, oba v obci a k.ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice, o celkové
výměře 6 395 m2 za cenu 4.000 Kč/ha/pachtovní rok; pro pachtovní dobu 1 roku; schvaluje 1) pachtovní smlouvu (CES 497/2019) na
zemědělský pacht pozemků parc.č. 4098/70,
4098/71, 4098/35 a 4183/12, všechny v obci
a k.ú. Černošice, mezi městem Černošice, jako
propachtovatelem a společností Kukburg Capital, a.s., jako pachtýřem, a to na pachtovní dobu
5 let od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2024 za cenu
4.000 Kč/ha/pachtovní rok s každoročním
navýšením o míru inflace, 2) pachtovní smlouvu (CES 498/2019) na zemědělský pacht pozemků parc.č. 4098/74 a 4098/77, oba v obci
a k.ú. Černošice, mezi městem Černošice, jako
propachtovatelem a společností Kukburg Capital, a.s., jako pachtýřem, a to na pachtovní dobu

1 roku od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020 za cenu
4.000 Kč/ha/pachtovní rok.
• Retenční nádrž na dešťové vody a základ
pro umístění vánočního stromu včetně zabetonované trubky a čtvercového kovového
víka v areálu budovy č.p. 259 Černošice
Rada města Černošice bere na vědomí nutnost zajistit provedení retenční nádrže na dešťovou vodu a základu pro umístění vánočního
stromu v areálu budovy čp. 259 Černošice dle
návrhu společnosti CEDE Studio s.r.o; souhlasí s cenovou nabídkou firmy Roman Kolařík-Zakládání a vedení staveb, IČ 02699079,
na realizaci retenční nádrže na dešťovou vodu
a základu pro umístění vánočního stromu v areálu budovy čp. 259 Černošice za celkovou cenu
150.485,85 Kč s DPH; 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. 499/2019 se společností Roman Kolařík-Zakládání a vedení staveb, 3) rozpočtové opatření
č. 65.
• Parkování filmové techniky v ulicích Vrážská, Střední a Karlická
Rada města Černošice souhlasí 1) s parkováním
filmové techniky při natáčení televizního spotu ve
dnech 11. a 12. září 2019 v ulici Střední (kromě
vjezdu na přilehlý pozemek) a v ulici Pražské
a dne 12. září 2019 ve Vrážské ulici podle žádosti
společnosti Sons Film Locations – Roadrunner,
s.r.o., pod podmínkou obvyklé úhrady záboru veřejného prostranství a pronájmu Sportparku Berounka; 2) s uzavřením smlouvy CES 494/2019
o pronájmu části Sportparku Berounka společnosti Roadrunner, s.r.o., IČ 03309983, pro parkování filmové techniky.
• Oprava stožáru veřejného osvětlení č.
CE00229 ve Vrážské ulici
Rada města Černošice bere na vědomí
1) nutnou opravu stožáru veřejného osvětlení
č.CE00229 ve Vrážské ulici, který byl poškozen
při dopravní nehodě dne 19. 7. 2019, 2) nahlášení škody u pojišťovny a informaci, že oprava
stožáru bude uhrazena z povinného ručení automobilu, který nehodu způsobil; schvaluje
1) nabídku společnosti ELTODO OSVĚTLENÍ,
s.r.o., IČO: 25751018 na výměnu stožáru veřejného osvětlení č. CE00229 ve Vrážské ulici za
částku 24.816,20 Kč bez DPH, 2) rozpočtové
opatření č. 45.
•	Servis odstředivky v ČOV
Rada města Černošice souhlasí s provedením
servisu odstředivky v ČOV po 6.000 provozních hodinách podle nabídky společnosti CENTRIVIT, s.r.o., IČ 45786721, z 27. 8. 2019 za
51.920 Kč bez DPH.
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• Pronájem bytu č. x, Poštovní 228
Rada města Černošice bere na vědomí, že
k záměru dalšího pronájmu bytu č. x v Poštovní 228 byly v daném termínu doručeny dvě
nabídky; souhlasí s uzavřením smlouvy CES
509/2019 o nájmu bytu č. xv domě č.p. 228
v Poštovní ulici v Černošicích s dosavadní nájemnicí paní J. S., za nájemné 78.000 Kč/rok.
Finanční odbor
• Rozpočtové opatření č. 63 a změna rozpisu rozpočtu č. 46
Rada města Černošice schvaluje rozpočtové
opatření č. 63 dle přílohy č. 1 a změnu rozpisu
rozpočtu č. 46.
• Navýšení rozpočtu MŠ Husova na rok
2019
Rada města Černošice schvaluje 1) navýšení
rozpočtu Mateřské školy Husova, IČ 08084301
pro rok 2019 o 126 tisíc Kč a doporučuje zastupitelstvu města navýšení příspěvku ke schválení, 2) rozpočtové opatření č. 67.
Právní odbor
•	Smlouva o provedení těžby stromů
Rada města Černošice schvaluje Smlouvu
o provedení těžby č. smlouvy CES 510/2019.
Odbor informatiky
• Nákup switche CISCO WS-C2960X-48TS-L
Rada města Černošice souhlasí s nákupem
switche Cisco WS-C2960X-48TS-L od společnosti SUNTECH computer s.r.o., za nabídnutou
cenu 37.981 Kč bez DPH (45.957 Kč včetně
DPH).

• Úsekové měření rychlosti – pořízení softwarového řešení Scarabeus DMS, smlouva
licenční č. 485/2019 a smlouva o technické
podpoře č. 486/2019
Rada města Černošice souhlasí 1) s pořízením
softwarového řešení v základní ceně 510 000
Kč bez DPH přímým zadáním zakázky malého
rozsahu kategorie III, 2) s uzavřením smlouvy licenční (smlouvy o dílo) č. 485/2019 a smlouvy
o technické podpoře č. 486/2019 se společností INIT technology.
• Nákup barevného multifunkčního zařízení
pro coworkingové centrum
Rada města Černošice souhlasí s nákupem
barevného multifunkčního zařízení Kyocera TASKalfa 2553ci s příslušenstvím pro coworkingové centrum od společnosti Digital Copiers s. r.
o. za celkovou cenu 36 930 Kč bez DPH (44
685,30 Kč vč. DPH) bez spotřebního materiálu,
resp. 44 337 Kč bez DPH (53 648 Kč vč. DPH)
včetně spotřebního materiálu a bez nákladů na
instalaci souvisejících s nabídnutým tiskovým řešením MyQ pro stroje KYOCERA.
Odbor vedení města
• Program 8. zasedání zastupitelstva města
Rada města Černošice schvaluje program 8.
zasedání zastupitelstva města.
• Žádost o schválení nákupu ochranných
pomůcek – zásahových triček
Rada města Černošice schvaluje nákup
ochranných pomůcek – zásahových triček Sintex TDR za celkovou cenu 29 983 Kč včetně
DPH od firmy PROBO-NB, s.r.o.
•	Schválení veřejnoprávní smlouvy CES
471/2019 - vozidla pro DPS

Rada města Černošice schvaluje veřejnoprávní
smlouvu CES 471/2019 mezi městem Černošice a Středočeským krajem, IČ 70891095 na
poskytnutí investiční dotace ze Středočeského Humanitárního fondu v rámci Tematického
zadání Sociální oblast na nákup dvou vozidel
pro DPS Černošice ve výši 480 tis. Kč v rámci
projektu HUF/SOC/038031/2019; souhlasí
s podpisem smlouvy CES 471/2019.
Odbor vnitřních věcí
• Dohoda k ukončení nájemní smlouvy
kancelářských prostor V Horce 185 CES č.
176/2016
Rada města Černošice schvaluje návrh dohody
k ukončení nájemní smlouvy kancelářských prostor V Horce 185 CES č. 176/2016.
Dodatečně zařazené body
• Zaplacení bezdůvodného obohacení
Rada města Černošice souhlasí se zaplacením
bezdůvodného obohacení paní J. F., za užívání
jejích pozemků na území města za období září
2016 – prosinec 2019 v celkové výši 70 509
Kč; schvaluje rozpočtové opatření č. 69.
•	Smlouva o nájmu prostor v přístavbě
domu č.p. 259 pro provozovnu pošty – úprava otevírací doby
Rada města Černošice schvaluje změnu smlouvy CES 483/2019 (v textu je upravená otevírací
doba) o nájmu prostor v přístavbě domu č.p.
259 v Karlštejnské ulici podniku Česká pošta,
s.p., IČ 47114983, pro provoz pošty za nájemné 31.320 Kč/měsíc + DPH.

Z 8. zasedání Zastupitelstva města Černošice (11. 9. 2019)
• Změna č.3 územního plánu Černošice –
doplnění obsahu změny
Zastupitelstvo města Černošice rozhoduje
z vlastního podnětu, v souladu s § 55a zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování
a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“),
o rozšíření obsahu Změny č. 3 územního plánu Černošice.
• Žádost Trans Hospital Plus, s.r.o. o finanční příspěvek na provoz LZS
Zastupitelstvo města Černošice nepřijalo usnesení: Zastupitelstvo bere na vědomí žádost zdravotnické záchranné služby Trans Hospital Plus,
s.r.o., ze dne 12. 8. 2019 o poskytnutí finančního příspěvku na provoz LPS a ZZS; souhlasí
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 19
900 Kč na provoz LPS a ZZS Trans Hospital
Plus, s.r.o., se sídlem Mařákova 1080, 252 23
Řevnice, IČ: 01571010.
• Rozpočtová opatření č. 55, 59 a 70
Zastupitelstvo města Černošice schvaluje 1)
rozpočtové opatření č. 55 a 70, 2) rozpočtové
opatření č. 59.
• Žádost o odprodej pozemků parc.č.
4288/2, 6192/26, 4182/19, 6192/1,
4276/1 a část pozemku parc.č. 4181/2 k.ú.
Černošice, Radotínská ulice
Zastupitelstvo města Černošice bere na vědomí žádost pana 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
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148 m2) všechny v obci a k.ú. Černošice, ve
vlastnictví města Černošice v Radotínské ulici;
neschvaluje záměr prodeje pozemků z důvodu
rozporu navrhovaného využití pozemku s územním plánem.
• Záměr prodeje pozemků parc. č. 4072/1
a parc. č. 4050/36 k. ú. Černošice, Na Klučku
Zastupitelstvo města Černošice bere na vědomí žádost pana J. P. o odkoupení pozemků parc.č. 4072/1 a parc.č. 4050/36 v obci
a k.ú. Černošice v osadě na Klučku; schvaluje
záměr prodeje pozemků parc. č. 4072/1 o výměře 322 m2 a parc.č. 4050/36 o výměře 68
m2, oba v obci a k. ú. Černošice, ve vlastnictví
města Černošice, v osadě Na Klučku za minimální nabídkovou cenu 2 500 Kč/m2.
• Záměr prodeje částí pozemků parc. č.
4289/4, 4289/1 a 4289/2 k.ú. Černošice
o předpokládané výměře 45,32 m2, ulice
U Vodárny
Zastupitelstvo města Černošice bere na vědomí informaci o historickém umístění plotu
patřícího k nemovitosti č.p. xx, který zčásti zasahuje do pozemků parc. č. 4289/4, 4289/1
a 4289/2 k.ú. Černošice v majetku města;
schvaluje záměr prodeje zaplocených částí
pozemků parc. č. 4289/4, 4289/1 a 4289/2
k.ú. Černošice o předpokládané výměře 45,32
m2 v ulici U Vodárny, dle ÚP Sm2/Z, za minimální
cenu 4.500 Kč/m2.

•	MŠ Husova – navýšení příspěvku příspěvkové organizaci města na rok 2019
Zastupitelstvo města Černošice schvaluje
navýšení provozního příspěvku zřizovatele na
rok 2019 pro Mateřskou školu Husova, IČ
08084301 o částku 126 tis. na celkovou částku 866 000 Kč.
• Dohoda o změně Veřejnoprávní smlouvy
o přenesení příslušnosti k projednávání přestupků s obcí Roblín
Zastupitelstvo města Černošice schvaluje Dohodu o změně Veřejnoprávní smlouvy o přenesení příslušnosti k projednávání přestupků
s obcí Roblín č. CES 225/2019.

Zkrácené verze zápisů schůzí rady města
a zastupitelstva připravila
Dana Jakešová, editorka IL.
Plná znění zápisů najdete na webu města: http://
www.mestocernosice.cz/mesto/mesto–cernosice/
vedeni–mesta/. K nahlédnutí jsou rovněž na městském úřadu u pí Jitky Drahokoupilové. V případě
zájmu je možné získat kopii zápisu. Cena je 2 Kč za
stránku (dle ceníku za poskytování informací).

z radnice / z města a okolí

MĚSTO ČERNOŠICE přijme nové kolegy
na tyto volné pracovní pozice:
Bližší informace a přehled všech volných pracovních míst najdete
na www.mestocernosice.cz v sekci Úřad - Volná pracovní místa,
nebo kontaktujte Adélu Červenkovou, personální úsek, na emailu
adela.cervenkova@mestocernosice.cz nebo tel. č. 602 342 655.

Benefity pro zaměstnance: pružná pracovní doba (flexibilní
začátek/konec pracovní doby) s čtvrtletním vyrovnávacím
obdobím, dovolená 5 týdnů, 5 dnů zdravotního volna (sick
days), stravné ve výši 100 Kč za odpracovaný den, příspěvek
na vzdělávání a volnočasové aktivity aj.

Pracoviště ČERNOŠICE
REFERENT ODBORU INVESTIC A SPRÁVY
MAJETKU – TECHNIK

STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE ČERNOŠICE

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
Lhůta pro podání přihlášky je do 31. 10. 2019.

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
Lhůta pro podání přihlášky je do 12 hodin dne 31. 10. 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
VEDOUCÍ ODDĚLENÍ DOPRAVY A SPRÁVY
KOMUNIKACÍ – odbor Stavební úřad

REFERENT/KA ODBORU OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ
ÚŘAD

Náplň práce: výkon státní správy v oblasti dopravy a správy komunikací
jako speciálního stavebního úřadu a silničního správního úřadu v rozsahu
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zák. č. 361/2000
Sb., o silničním provozu, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a zákona č. 183/2000 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon).

Náplň práce: zabezpečování výkonu živnostenské agendy stanoveného
živnostenskému úřadu zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) a zvláštními právními předpisy vztahujícími se
na živnostenské podnikání, ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, zaměření na vedení řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení
o nich.

Nabízíme:
• platové ohodnocení v 11. platové třídě dle NV č. 263/2018 Sb.
• pracovní poměr na dobu neurčitou, termín nástupu dle dohody
Lhůta pro podání přihlášky je do 12 hodin dne 11. 10. 2019.

Pohledem občanů města

Nabízíme:
•	platové ohodnocení v 10. platové třídě dle nařízení vlády č. 341/2017
Sb. ve znění pozdějších předpisů
• pracovní poměr na dobu neurčitou
Lhůta pro podání přihlášky je do 12 hodin dne 15. 10. 2019.
V této rubrice přinášíme příspěvky občanů města Černošice,
které souvisí s obecní tématikou.

Poděkování!!!
Rád bych na tomto místě opravdu upřímně poděkoval neznámému majiteli modré dodávky, která do neděle 1. 9. delší dobu stála u křižovatky
naproti samoobsluze v Mokropsích. Původně jsem si myslel, že je velice
nepravděpodobné, aby byla moje prosba uveřejněná v minulém čísle tohoto IL vyslyšena. Prosil jsem o přeparkování výše zmíněného auta, které tam dosti překáželo ve výhledu při odbočování ze Školní ulice a bylo
nebezpečné jak chodcům, tak i automobilistům. Ale stalo se a od nedě-

le je křižovatka zase bezpečná. Je tedy vidět, že když se osloví slušní
lidé, tak to funguje a domluví se. Není třeba žádných pokroucených
paragrafů ani nařízení a předpisů, které nám říkají, že to nejde...
Stačí dobrá vůle a ochota, pak jde asi všechno!!!
Vážený pane majiteli modré dodávky, nezklamal jste mne a děkuji Vám
tímto, ale hlavně jste mne i spoustu dalších lidí velice potěšil protože vidíme, že lidé se ještě stále mohou dobře domluvit a že slušnost a ochota
jsou stále mezi námi a že nevymizely! D Í K Y !!!
Vladimír Dousek

Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat panu Košťálovi a jeho kolegovi za posekání a uklizení celé ulice Klatovské.
Hana Jiránková
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Akce velkoobjemové kontejnery podzim 2019
Oznamujeme občanům města Černošice, že až 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 určena.
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

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
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

ČČK Černošice

2xFOTO: Luděk Cvrček

Motto: A už je tu zas našich toulek čas.
Náš předposlední výlet směřoval za krásného počasí do Rožmitálu pod Třemšínem. V kostele, kde
J. J. Ryba hrával, jsme v obsáhlém výkladu slyšeli
nejen o J. J. Rybovi, ale i o historii Rožmitálu pod
Třemšínem. Tečkou za poutavým výkladem byla
ukázka hry na historické varhany s úryvky slavné
České mše vánoční. Následovalo Podbrdské muzeum, které je opravdu krásně zrekonstruované
a je věnováno nejen J. J. Rybovi, ale i životu a řemeslům v regionu. V poutavých expozicích jsme
se dozvěděli mnoho nového a zajímavého. Naši
dobrou náladu však zkazila návštěva zámku, který
má již několikátého majitele. Ten poslední nechal
spadnout střechu nad hospodářským objektem.
Několik zapálených jednotlivců se snaží památku
oživit. Pořádají zde akce, z jejichž výtěžku dělají
drobné opravy, a snaží se s majitelem domluvit,
aby památku udržoval nebo prodal a nenechal
ji chátrat. Zcela rozdílný přístup k památkám byl
vidět na farmě v Čelině-Boroticích, kde soukromý majitel opravil ruinu Santiniho kaple i okolní
park a zpřístupnil je veřejnosti. Vstupy do všech
památek byly hrazeny z dotace Městského úřadu
Černošice, za což děkujeme.
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Příští výlet
Ve středu 2. října zveme všechny zájemce na
poslední výlet v této sezóně. Jedeme do Bechyně, máme objednanou prohlídku zámku, kláštera
a kostela, možná se podíváme i do zahrad. Odpoledne si prohlédneme přenesený Stádlecký
řetězový most. Pak už se budeme těšit na jaro,
kdy začnou další výlety.
Přihlášky na telefon 725 019 091,
251 643 304 Helena Mouchová.
ZA ČČK Černošice
Helena Mouchová a Eva Cvrčková
-- V muzeu v Rožmitále pod Třemšínem --

-- Na nádvoří zámku v Rožmitále --

z historie / z města a okolí

Jiří Vymetal (*11.6.1902 =13.10.1979)
V tomto měsíci je tomu 40 let, kdy
byl na zdejším černošickém hřbitově
uložen Jiří Vymetal, osobnost, se kterou
se potkala řada černošických žijících
pamětníků.
Pocházel z rodiny, která se po několik generací věnovala hudbě. Jeho otec Alois Ladislav
Vymetal (1865-1918) byl známým hudebním
skladatelem, působil jako regenschori a učitel
hudby v Písku. Sourozenci Jiřího Vymetala se
také věnovali hudbě. Jiří Vymetal se narodil
v Písku jako nejmladší z pěti dětí. Nejstarší bratr Cyril byl středoškolský profesor a významná
hudební osobnost v Písku a v Opavě. Druhý
bratr Metoděj byl dlouholetým dirigentem Pěveckého sdružení pražských učitelů a tragicky
zahynul během bombardování Drážďan v únoru
1945, kde byl vězněn za účast v odboji.

Jiří Vymetal již v mládí také získával lásku
k hudbě, výborně hrál na varhany a piano. Rodiče ovšem chtěli, aby vystudoval a věnoval se
praktickému zaměstnání. Absolvoval tedy školu pro zubní techniku a práci našel v Praze na
Smíchově, kde se seznámil s Marií Zikmundovou, se kterou se později oženil. Byla to právě
ona, která do Černošic přivedla svého manžela
Jiřího Vymetala. Koupila v Černošicích od pana
Majera dům. S velkým vkusem zařídila v domě
prostorný byt, vybavenou ordinaci, a když se
začal vyvíjet kulturní život, měl k dispozici nejlepší klavír v celém okolí. Jeho manželka byla
také velmi aktivní, obstarávala vždy všechny potřebné rekvizity a řídila dění za jevištěm tak, aby
vše klapalo. Jeho životní láskou mu byla vždy
hudba, které se věnoval ve svém volném čase
na vysoké amatérské úrovni.

Nacistická okupace za druhé světové války
přinesla s sebou značnou míru omezení volného uměleckého působení. Jiří Vymetal i navzdory událostem okupace neustále rozvíjel
hudební aktivity. V roce 1940 se mu podařilo,
za pomoci manželky a dalších blízkých osobností, seskupit přes 100 místních hudebníků,
z nichž vznikl dobrý orchestr, a zpěváků, kteří
vytvořili padesátičlenný sbor. V blízké spolupráci s otcem Lubomíra Čížka, pana Eduarda
Čížka (1904–1982) a dalšími nadšenými hudebníky zprvu založili tzv. buňku 1. ČPS (Český
pěvecký sbor). Z této aktivity vzniklo 1. černošické pěvecké sdružení, které se později stalo
součástí Pěvecké obce české, župy Podbělohorské – Drahodádovy. Jiří Vymetal nastudoval a řídil řadu vystoupení, na jejichž programu
byly písně našich předních autorů pro mužský,
ženský i smíšený sbor. Pan Eduard Čížek vypráví: „Nacvičovali jsme v bytě manželů Vymetalových dvakrát v týdnu, vždy večer, zpočátku
hlavně národní písně čtyřhlasně I. a II. tenor, I.
a II. bas. Agitovali jsme všestranně pro vstup
do našeho pěveckého sdružení. Největší vliv
na naše spoluobčany měly naše koncerty,
které jsme pořádali několikrát v roce. Začaly
vystupovat i ženy a tím rychleji počet činných
i přispívajících členů rostl…“. K tomu Paní Matrtajová vzpomíná na třicátá léta: „Do Černošic
přišel dentista Jiří Vymetal a to nastala kulturní
žeň, jakou Černošice dosud nezažily…“
Tento sbor se také účastnil vrcholného koncertu ve Smetanově síni Obecního domu v roce
1943 na oslavu hudebního skladatele Jana
Maláta. Zde zpívaly spojené pěvecké sbory téměř s tisíci pěvci za doprovodu orchestru FOK
slavnostní kantátu Bedřicha Smetany Česká
píseň a další skladby, které dirigoval Metoděj
Vymetal. V Černošicích v průběhu druhé světové války se v sále hotelu U Kulhavých (hotel
Kazín) odehrála celá řada koncertů s velmi náročnými programy vybraných skladeb českých
hudebních velikánů. Jiří Vymetal řídil i několik
úspěšných českých operet a vždy našel řadu
ochotných sólových hudebníků a výborných
sólových zpěváků. Neúnavná práce na hudebním poli za druhé světové války velmi pomohla
všem obyvatelům, zvláště mladým, z nichž mnozí získali osobní vztah k hudbě nejen hraním,
ale i zpěvem. Často se stávalo, že pro úspěch
představení se muselo opakovat i třikrát a vždy
bylo plno do posledního místečka.
Působil i v černošickém kostele Nanebevzetí
Panny Marie, kde uspořádal řadu hudebních
doprovodů k bohoslužbám v češtině i latině.
Tehdejší výpomocný duchovní Adolf Piťha,
který v Černošicích působil od roku 1939 do
své smrti v roce 1953, hudební doprovod velmi
vítal a cenil si všech, kteří přijeli do Černošic
zpívat. Byla mezi nimi řada sólistů a členů z Národního divadla. Vše s velkou láskou připravoval Jiří Vymetal. Například na oslavu 70. narozenin P. A. Piťhy (1870-1953) při děkovné mši
svaté Jiří Vymetal vedl hudební doprovod ke
mši sv., který komponoval jeho otec Alois Ladislav Vymetal. Skladbu Ave Maria zpívala operní
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-- Jiří Vymetal --

zpěvačka Národního divadla Ludmila Matrtajová-Kamenická, černošická farnice. Jak vzpomíná paní Matrtajová, ještě do roku 1953 se
při různých příležitostech připravovaly hudební
doprovody ke slavnostním mším sv. V té době
byla zubní ordinace zestátněna a pan Vymetal
pracoval jako zaměstnanec zubní ordinace
a později odešel do důchodu.
Pan Jiří Vymetal na konci života trávil poslední roky v domově důchodců v ul. Zdeňka
Lhoty, kde 13. 10. 1979 zemřel. Pochován
je na černošickém hřbitově
u kostela.
Hubert Poul,
farní kronikář
a člen ČeSpoLet

Pozvánka na výlet
do Liberce
Sokol Černošice zve všechny černošické
seniory 65+ na výlet do Liberce s návštěvou jeho historických památek. Za příznivého počasí vyjedeme lanovkou i na Ještěd.
Odjezd linkovým autobusem v úterý
15. října z Černého mostu v 8 hodin. Výlet
je zdarma, ale na jízdné vybíráme předem
vratnou zálohu 100 korun. Termín přihlášek do 9. října 2019 – každé pondělí nebo
středu v sokolovně u sestry Randlové či
Horešovské.
Helena Randlová
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DPS

DPS

Klub seniorů

Angličtina pro seniory

Nenáročné cvičení pro seniory

Pondělí 13.00–17.00
Pondělí 9.00–10.30

DPS

DPS

DPS

DPS

DPS

DPS

DPS

DPS

DPS

DPS

TJ Sokol Černošice

TJ Sokol Černošice

TJ Sokol Černošice
TJ Sokol Černošice
TJ Sokol Černošice

Bowling ve Všenorech

Plavání a cvičení v bazénu

Virtuální univerzita třetího věku

Pobyty pro seniory na horách

Výlety pro seniory (1 až 3denní)

Svátek seniorů

Tvořivé dílny s MŠ Topolská

Tematické Silvestry

Literární odpoledne – čtení

Sociální poradenství, pomoc ve
složitých sociálních situacích
Cvičení pro seniorky

Cvičení pro seniorky

Výlety pro členy i veřejnost
Posezení pod lípami
Vánoční setkání Věrné gardy

Květen
Červen
bývá 27. 12.

Středa 9.00–10.00

obvykle 1. října
14.00–16.00
Prosinec
v dopoledních hodinách
Nejbližší pracovní den
před Silvestrem
16.00–22.00
Pátek 15.00–16.30

2 x ročně

DPS

Hudební kavárna

Německá konverzace pro seniory DPS

DPS

Jóga pro seniory

Kde

Různé
Zahrada Sokola
Sokolovna

Sokolovna

Vrážská 1805,
místnost č. 17
Vrážská 1805,
místnost č. 17
Sokolovna

Vrážská 1805 sp.místnost
Vrážská 1805 sp.místnost
Vrážská 1805 sp.místnost

ČR, Slovensko

Vrážská 1805 sp.místnost
Pondělí 14.00–16.00 Vrážská 1805 sp.místnost
Pondělí 17.00–18.30 Vrážská 1805 sp.místnost
Úterý 9.30–10.30
Vrážská 1805 sp.místnost
Středa 10.15–11.15
Vrážská 1805 sp.místnost
Každá třetí středa
Vrážská 1805 v měsíci 14.00–16.00 sp.místnost
Každá druhá středa
Všenory
v měsíci (dle zájmu)
15.00–16.00
Každé poslední úterý
Bazén Dobřichovice
v měsíci, září–listopad
(dle zájmu) 13.30–14.30
Každé druhé úterý
Vrážská 1805 13.45–15.00
sp.místnost
Každoročně v červnu
Benecko, penzion
8 nocí
Holubec

Pořadatel /
Kdy
Poskytovatel služby
DPS
Pondělí 10.30–11.30

Druh aktivity

100 Kč, pro členy
Sokola zdarma
(roční členství do 65
let 1600 Kč, nad 65 let
1400 Kč)
100 Kč, pro členy
Sokola zdarma
(roční členství do 65
let 1600 Kč, nad 65 let
1400 Kč)
Různé
Zdarma
Zdarma

Zdarma

Zdarma

100 Kč

Zdarma

736 222 522
736 222 522
736 222 522

736 222 522

251 177 564
724 277 640
722 955 989

251 177 564

251 177 564

251 177 564

251 177 564

251 177 564

251 177 564

251 177 564

251 177 564

120 Kč
300 Kč/semestr (6
lekcí)
Cca 4500 Kč včetně
ubytování, dopravy
a výletů
Jednodenní zdarma,
vícedenní za cenu
ubytování
Zdarma

251 177 564

251 177 564

251 177 564

251 177 564

251 177 564

251 177 564

251 177 564

Kontakt

60 Kč

30 Kč

Zdarma

Zdarma

Zdarma

Zdarma

Zdarma

Cena

Kontaktní osoba Hana Fořtová
Kontaktní osoba Hana Fořtová
Kontaktní osoba Hana Fořtová

Muži po dohodě s cvičitelkou

Cvičitelka Hana Fořtová

Muži po dohodě s cvičitelkou

Pod hlavičkou DPS připravuje
externista
Kontaktní osoba Jana Blehová
jana.blehova@mestocernosice.cz
Cvičitelka Marie Polanecká

Téma Obklopeni textilem

Cvičení s fyzioterapeutem +
vířivka

Pod hlavičkou DPS připravuje
externista
Pod hlavičkou DPS připravuje
externista
Pod hlavičkou DPS připravuje
externista
Pod hlavičkou DPS připravuje
externista
Pod hlavičkou DPS připravuje
externista

Další informace

z města a okolí

Nabídka aktivit a služeb pro černošické seniory

Počet obyvatel našeho města v posledních letech roste. Spolu s ním stoupá i počet osob v seniorském věku. Jestliže na přelomu tisíciletí žilo v Černošicích jen něco přes tisíc osob starších než šedesát let, dnes podle údajů z městské matriky máme takových spoluobčanů 1726.

Čtvrtek 9:00–10:00
Pátek 9:00–10:00

Věra Macourková

Věra Macourková

Město Černošice

Zdravotní ústav Most Pondělí–pátek
k domovu,
7:00–15.30
K Vejvoďáku 1576,
Praha-Zbraslav
Hewer
Pondělí–neděle
24 hodin denně

Cesta domů

Zdravotní a sociální péče
v domácím prostředí,
mobilní hospic

Domácí hospic

Osobní asistence

Home Care Rite

Domácí zdravotní péče

Pondělí–neděle 24
hodin denně

Pondělí–neděle
24 hodin denně

Včelka senior care

Terénní pečovatelská služba

Pondělí – neděle
7:00–19:00
Pondělí–neděle
7:00–20:00

V domácnostech
klientů
Doprovod
V domácnostech
klientů

V domácnostech
klientů

V domácnostech
klientů

V domácnostech
klientů
V domácnostech
klientů

601 152 737

315 685 190

Základní cena 130 Kč/ 274 781 341
hod s možností slev až
na 110 Kč/hod
200 Kč/den
775 166 863, 283
850 949

Po indikaci lékaře pro 777 724 519
pojištěnce Průmyslové
pojišťovny a Vojenské
pojišťovny zdarma, jinak
80 Kč/15 min
podatelna@
mostkdomovu.cz

120 Kč/hod

Dle ceníku

725 388 564,
251 177 564

Dle ceníku

Charita Neratovice

800 157 157

Zdarma

Terénní pečovatelská služba

vedoucí Hana Vyhnalová

Kontaktní osoba Hana Fořtová
Cvičitelka Věra Macourková
Také společné výlety do přírody,
do hor, k moři
Cvičitelka Věra Macourková
Také společné výlety do přírody,
do hor, k moři
Cvičitelka Věra Macourková
Také společné výlety do přírody,
do hor, k moři
vedoucí Jana Blehová
jana.blehova@mestocernosice.cz

strednicechy@hewer.cz
Osobní asistenci je třeba plánovat
v předstihu
poradna@cestadomu.cz

Nemá smlouvu s VZP.
Provádí např. odběry, převazy,
infuze, rehabilitaci atd.
Provozuje i půjčovnu
kompenzačních pomůcek

praha-zapad@senior-care.cz
Pomoc s vyřízením státního
příspěvku na péči pro klienty
jolana.sekaninova@homecare.cz

Kontaktní osoba Miroslav
Strejček
miroslav.strejcek@
mestocernosice.cz
Pomoc s vyřízením státního
příspěvku na péči pro klienty
socialni@charita-neratovice.cz

seniortelefon@zivot90.cz

606 473 583
Kontaktní osoba Ing. Jana
benza@seznam.cz Zelinková
Přátelské návštěvy a společnost
pro seniory
606 686 200
Maximální kapacita 8 osob,
řidič p. Augustin
výstup a nástup na znamení
221 982 249
kdekoliv po trase
sociální pracovnice
800 200 007
linkasenioru@elpida.cz

Pondělí–neděle 24
Telefonicky, mailem
hodin denně
Pondělí –pátek
V domácnostech
7:30–16:00, mimo tyto klientů
hodiny po domluvě

Jednosměrné jízdné
20 Kč

Zdarma

221 982 192

221 982 249
724 277 640

739 629 875

739 629 875

736 222 522
739 629 875

Zdarma

Okružní trasa po
Černošicích

V domácnostech
klientů

Zdarma
Poměrný příspěvek
na pronájem sálu dle
počtu účastníků
Městský kulturní sál
Poměrný příspěvek
na Vráži
na pronájem sálu dle
počtu účastníků
Městský kulturní sál
Poměrný příspěvek
na Vráži
na pronájem sálu dle
počtu účastníků
Podskalská 1290/19, Zdarma
Praha 2 nebo
Riegrova 1209,
Černošice
Podskalská 19, Praha Zdarma
2, přízemí budovy

Kulivá hora
Městský kulturní sál
na Vráži

Telefonicky, mailem

Denně 8:00–20:00

Každé pondělí

Zajišťuje MÚ
Pondělí, středa
Černošice, Oddělení 8:00–17:00,
sociální pomoci
úterý, čtvrtek, pátek
8:00–12:00
MÚ Černošice,
Pondělí, středa
Odbor živnostenský 8:00–17:00
úřad
úterý, čtvrtek, pátek
8:00–12:00
Maltézská pomoc,
Dle dohody
o. p. s.

31. 12.
Úterý 9:45–10:45

TJ Sokol Černošice
Věra Macourková

Linka seniorů – pomoc v tíživých Elpida
životních situacích
Senior telefon – pomoc seniorům nad Život 90
60 let v tíživých životních situacích
Terénní pečovatelská služba
DPS / Město
Černošice

Seniorbus

Spotřebitelský ombudsman
–Pomoc osobám poškozeným
nekalými praktikami prodejců
("šmejdi")
Dobrovolnický projekt Adoptuj si
svého seniora

Silvestrovský výlet na Kulivou horu
Cvičení pro dobrou kondici po
šedesátce – zdravotní tělocvik
s prvky jógy a pilates
Cvičení pro dobrou kondici po
šedesátce – zdravotní tělocvik
s prvky jógy a pilates
Cvičení pro dobrou kondici po
šedesátce – zdravotní tělocvik
s prvky jógy a pilates
Aktivizační služby pro seniory

z města a okolí

Na území města probíhá mnoho aktivit a služeb, které jsou připraveny cíleně pro seniory. Pro lepší orientaci ve všech těchto nabídkách jsme připravili
jejich souhrn spolu se základními údaji, cenami a kontaktními informacemi. V horní části tabulky najdete volnočasové aktivity, ve spodní části služby
sociálního charakteru.
Martina Řehořová, vedoucí sociální komise
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Posezení u příležitosti Svátku seniorů
Kdy: úterý 1. října ve 14 hodin
Kde: Dům s pečovatelskou službou
V úterý 1. října se od 14 hodin v Domě s pečovatelskou službou uskuteční posezení u příležitosti Svátku seniorů. Čeká nás posezení
u sklenky šumivého vínka a drobné pohoštění, které pro vás připraví naše pečovatelky.
Dobrou náladu pak doplní i živá hudba, kterou
nám zajistí dechová hudba BEROUŇAČKA.
Rezervace míst z důvodu omezené kapacity
sálu probíhá osobně v Domě s pečovatelskou
službou u paní Moniky Lípové, případně na telefonu 723 504 573 nebo 251 177 564.
Těšíme se na Vás.
Akce je pořádána za finanční podpory Fondu Černošice.

Foto: archiv DPS

Miroslav Strejček,
vedoucí odboru Dům s pečovatelskou
službou

Třídenní pobyt na Slovensku
V polovině září byl pro seniory z Černošic uspořádán třídenní pobyt na Slovensku. Na cestě do
Piešťan, kde jsme byli ubytovaní v hotelu Panoráma, jsme se vyšplhali a absolvovali prohlídku
hradu Trenčín.
Následující den měl každý program dle svého
uvážení, většina ale navštívila piešťanské léčeb-

né prameny v lázních nebo na koupališti. Prošli
jsme piešťanskou kolonádu, projeli se vláčkem
po městě, ochutnali místní kuchyni a spoustu
dalšího. Večer nám zpříjemnil slovenský hudebník s harmonikou.
Cestou domů jsme ještě stihli prohlídku hradu
Červeny Kameň a na skok centrum Bratislavy.

Příjezd byl v pozdních večerních hodinách.
Doufáme, že se výlet líbil všem. Děkujeme za finanční podporu městu Černošice a panu V. Nejedlému.
Monika Lípová, sociální pracovnice

2xFOTO: archiv DPS

-- Z procházky po piešťanské kolonádě --

-- Cestou domů jsme se stavili na hradu Červeny Kameň. --

Od října budeme opět trénovat pamět
Vy, kteří jste na naše tréninky paměti chodili dříve, ale i vy, kteří se do toho
chcete s námi pustit nově, jste zváni na pravidelné tréninky paměti.
Paměť nás v určitém věku začne trápit všechny. Jde o to, jestli to vzdáme,
anebo se s tím pokusíme něco udělat. Trénování paměti je trochu námaha,
ale také legrace. Přijďte a uvidíte.
Kdy? Od 3. října každý čtvrtek od 13.30 hodin
Kde? Ve společenské místnosti DPS
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Pokud byste první hodinu nestihli, můžete se zapojit i později. Lekce trvá
90 minut. Cena ze lekci je 50 kroun.
Prosím všechny zájemce, aby se mi, pokud možno, předběžně ozvali na
číslo 604 268 000 nebo napsali email na daniela.gott@gmail.com.
Daniela Göttelová, certifikovaná trenérka paměti

z města a okolí

Černošický Freestyle Festival 2019
Všechny přípravy uplynulých týdnů směřovaly
k první zářijové sobotě a konání prvního ročníku
Černošického Freestyle Festivalu. Předpověď
počasí na celý víkend byla nemilosrdná, ale my
jsme stále doufali, že se umoudří a vše půjde
podle plánu. Opak byl pravdou.
Když jsme v pátek sledovali prognózy na noc
a sobotní den, bylo nám jasné, že pokud se
závod nemá zrušit, musíme reagovat. Tímto bychom chtěli moc poděkovat panu Barchánkovi
a společnosti ŠIBA, který nám na poslední chvíli
propůjčil a pomohl postavit přibližně patnáctimetrový stan, díky kterému jsme zastřešili a ukryli
před deštěm větší část skateparku.
Sobotní ráno bylo deštivé a nevlídné, ale už
bylo jasné, že i přes ztížené podmínky se závod odjede. Kolem desáté začali k registraci
přicházet první jezdci a se stoupajícím počtem
přihlášených gradovala i snaha uskutečnit závody v plném rozsahu. Mraky se postupně trhaly
a za pomoci lidské síly, hadrů, košťat, plynových
hořáků a fukaru propůjčeného od technických
služeb se podařilo vysušit celou plochu skateparku.
Počasí závodníky neodradilo
Během času pro trénink dorazili poslední
jezdci a počet závodníku se zastavil na čísle 24,
většina z nich byla z Černošic a přilehlého okolí.
Startovní listina tří freestylových kategorií byla
pestrá i věkově, nejmladšímu závodníkovi bylo
teprve pět let, ale závodu se zúčastnili i zkušení
třicátníci.
Mezi závodníky, organizátory i návštěvníky se
ukázala celá řada legend místního skateparku
a dirtparku, kteří tady mezi sebou před více než
deseti lety bojovali o stupně vítězů na původních
závodech. Dnes tu doprovázeli své děti, ujali se
FOTO: Aneta Plhoňová

rolí speakerů či rozhodčích, postarali se o občerstvení nebo ještě poměřili síly s mladými vyzyvateli.
Na registračním stánku byla k vidění také vizualizace nového betonového skateparku, který by
v Černošicích mohl vzniknout a o jehož výstavbu
se snažíme. Vizualizaci ve spolupráci s firmou
FIVERAMPS připravil skvělý freestylový bruslař
a architekt Honza Slavíček. Pokud zrovna nelétal nad překážkami skateparku, byl k dispozici
pro návštěvníky, kteří se chtěli o studii dozvědět
něco více.
Bylo se na co dívat
Už semifinálové jízdy ukázaly, že bude na co
koukat, a ono také bylo pro koho jezdit. Během
dne se diváci stále hromadili a nakonec jich bylo
více než dvě stovky.
Jezdci to rozhodčím nedělali vůbec jednoduché, k podívání byly krásné výkony i od těch nejmladších jezdců. Pro řadu z nich to byla vůbec
první závodní zkušenost. Na riders meetingu se
ale rozhodlo jasně, do finále může postoupit
pouze pět nejlepších z každé kategorie.
Speakeři Vašek David a Ondra Löbl vyburcovali diváky k aktivitě a hlasitým aplausům. Ti
na oplátku hecovali finalisty k ještě náročnějším
a efektnějším trikům. Za zmínku jistě stojí backflip scooteristy Tomáše Barchánka přes centrální překážku. Mezitím, co si rozhodčí ujasňovali
výsledky, proběhla krátká bruslařská exhibice
a šlo se na vyhlášení.
Komu patří trofeje
Zlato ze všech tří kategorií zůstalo doma
v Černošicích. Na scooteru si ho dominantním
výkonem vybojoval právě Tomáš Barchánek.
V kategorii BMX se nenašel přemožitel pro
místní stálici Vencu Musila, který bavil všechny
přítomné stylovými a náročnými triky, a jak má
ve zvyku, všechny je prováděl v ohromné výšce.
Mezi skateboardisty si pro první místo a krásnou
trofej z místní kovárny Michala Trešla dojel Jožka

Svoboda. Ten tak po dlouhých jedenácti letech
zopakoval své prvenství z posledních černošických závodů a ukázal, že pokud ho bude někdo
z mladších jezdců chtít sesadit z pomyslného
skatového trůnu, tak ho čeká ještě hodně tréninku.
Trofeje a věcné ceny vítězům i poraženým
předal starosta Černošic Filip Kořínek, který
také dodal, že by bylo skvělé, kdyby se z této
nové akce stala do budoucna tradice.
Po skončení závodů a úklidu skateparku následoval přesun do Club Kina, kde zahráli Daily
Coffee, černošičtí False Hope a nakonec DJové. I na afterparty byla účast nad očekávání a my
jsme tak mohli prohlásit celý den za povedený.
Poděkování
Za celý tým bychom chtěli poděkovat všem
zúčastněným za skvělou přátelskou atmosféru,
která nás provázela celým dnem. Musíme také
zmínit, že závod proběhl bez jediného zranění.
V neposlední řadě patří velké díky všem sponzorům, kteří nás podpořili a bez kterých by se
závod konat nemohl. Věcné ceny věnovali Rip
Curl, Snowboardel, Gizmania, Puff Skateboards, TBB Bikes, Bikesound. Finančně nás
podpořil MOPS – Mokropeská podzemní subkultura. Dále bychom chtěli poděkovat za podporu městu Černošice, SK Kazín, Coffee Cube,
Restauraci Jedličkovi Lázně a všem, co přiložili
ruku k dílu.
Největším úspěchem iniciativy Skatepark Černošice jsou právě takovéto dny, kdy se setkávají
lidé napříč generacemi se zájmem o sporty
a komunitní akce v Černošicích. Pojďme těmto
lidem dopřát skatepark, který odpovídá současným standardům, aby měli kde tyto aktivity provozovat. Ve vyspělém městě, kterým Černošice
jsou, takový prostor momentálně chybí.
Za iniciativu Skatepark Černošice
Kryštof Eliáš a Michal Trešl

FOTO: Natálie Hilgertová

-- Jan Vošahlík předvedl své umění na
skateboardu. --

-- Věková skladba závodníků byla velmi pestrá. Nejmladšímu bylo pět let,
ale zúčastnili se i třicátníci. -15
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Kazínskou míli plavalo více než padesát plavců
Jaká byla připomínka tradičního černošického závodu Kazínský kilometr
Na konci prázdnin – 24. srpna – pořádal Klub
Ferenc Futurista a Říční osvětový vzdělávací
spolek otužilých žen happening Kazínská míle
2019. Klub a spolek chtěli připomenout tradiční černošický závod Kazínský kilometr, na který mnozí účastníci dodnes vzpomínají s velkým
nadšením. Kazínský kilometr byl plavecký závod, který se konal na Berounce v Černošicích,
vždy na sklonku prázdnin, poprvé v roce 1946.
Naposledy se plavalo v roce 1973.
Kazínská míle 2019 se plavala od Chvojkových lázní (Sousedské lodní samoobsluhy)
proti proudu ke Kazínu, někteří i dál. Na startu
se sešlo opravdu mnoho plavců i těch, kteří se
prostě přišli podívat, popovídat si, dát si skleničku, půjčit loďku. Plavců nakonec bylo přes
padesát – jelikož organizátoři nepředpokládali
tak velkou účast, nestačily pamětní diplomy,
které podle původního návrhu vytvořil pan Antonín Hykš (organizátoři počet diplomů odhadnou
příští léto lépe!). Ve vodě se sešly a seznámily
různé generace, věk se pohyboval od 12 do 80
a více let. Mezi plavci byla slyšet španělština,
francouzština, italština, němčina, angličtina. Navzdory generační pestrosti i jazykovým bariérám
všichni doplavali šťastně a šťastně se vrátili na
Chvojkovu plovárnu, kde sousedská událost pokračovala až do tmy.
Poděkování patří Hance Paříkové za poskytnutí
FOTO: Petr Králík

nemalé finanční částky (na počest svých tří strýců
– zakladatelů Kazínského kilometru) a zapůjčení
křesel. Panu Antonínu Hykšovi za podrobné informace z historie závodu, poskytnutí Medailonu
plaveckého oddílu Sokola Černošice a vytvoření
pamětních diplomů, Davidu Hulíkovi za zapůjčení nábytku a převozy věcí. Kamile Seberové
za zapůjčení stanu. Heleně Folprechtové, Lucii
Simerové, Františku Havelkovi, Petru Králíkovi,
Alexandru Formáčkovi za obsluhu doprovodných
lodí. Janu Polanskému a Gabriele Rossi za hudbu
a zpěv – a všem, kteří se k nim přidali (Adam Pospíšil, Jaroslav Pospíšil, Kateřina Vožická a Vlastislav Matoušek). Beatě Hlavenkové za hledání
a nalezení plavkyně, která doplavala až do Všenor. Andree Bergmanové a Lence Stejskalové za
převoz obuvi a oblečení do cíle. Petru Králíkovi za
rozdělání ohně a fotografie. Theodoru Sticzayovi
za zlatou trubku na dobrovolné vstupné. Theodoru Hlavenkovi a Štěpánovi Knězů za obsluhování
hostů. Báře a Milanu Novákovým za občerstvení
z Citroenu. Zuzaně a Vojtovi Pihrtovým za poskytnutí prostor a Nadaci Via v programu Živá komunita. Děkujeme všem starousedlíkům, „náplavě“
a chatařům, kteří přišli.
A nashledanou na Kazínské míli 2020!
Za Klub Ferenc Futurista a Řovsož a Sousedskou lodní samoobsluhu
Zdeňka Knězů, Eva Havelková a Maria Cavina

FOTO: Petr Králík

-- Sousedka, vášnivá zahradnice a akademická malířka Jana Stoupová - Cikrtová
s kamarádkou Noemi. --

FOTO: Zdeňka Knězů

-- S některými svými kamarády a kamarádkami jsem se setkal po více než 50 letech.
Antonín Hykš -FOTO: Petr Králík

-- Naplnila mě příjemná a přátelská atmosféra
happeningu na plovárně. A pak taky nádhera
letní řeky s bojujícími plavci, které jsem pozorovala z doprovodné lodi.
Helena Folprechtová --
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-- Plavkyně z otužileckého spolku Řovsož Černošice (Gueye, Cavina, Lesová).
Každou sobotu v 10 h v Sousedské lodní samoobsluze (Chvojkovy lázně), přidejte se, sezóna
začala 14. záři 2019! --

z města a okolí

Přehled kurzů a kroužků (doplnění)
Kraso brusle Černošice
KATEGORIE: děti 4-8 let
KDY: pátek 14:00–15:00
KDE: Zimní stadion Černošice
KONTAKT: www.krasobruslecernosice.cz

777 910 470 Čiháková
krasobruslecernosice@atlas.cz
Kraso brusle Černošice otevírá kurzy bruslení pro
děti od 4 do 8 let. Naučíme je základům bruslení
pod vedením akreditovaných trenérů. Všem zájemcům rádi poradíme, co je v bruslařských začátcích
nezbytnou součástí sportovní výbavy – i s výběrem
a koupí bruslí. Kurzy přípravky organizujeme každý
pátek od 14.00 do 15.00. Po tréninku pokračujeme všeobecnou tělesnou průpravou v tělocvičně,
kde si děti formou hry zdokonalují pohybové stereotypy, naučí se protáhnout a pár zdravých cvičení.

Atletika ASK DIPOLI
KATEGORIE: děti/mládež
KDY: pondělí–pátek dle rozvrhu
KDE: Sportoviště Černošice Mokropsy,
TJ Sokol Dobřichovice
KONTAKT: www.askdipoli.cz,
tel.: 775 622 550
Atletické tréninky máme rozdělené na několik věkových kategorií. Věnujeme se dětem již od 5 let a věkové kategorie jsou následně rozděleny po dvou
letech. U nejmenších dětí se zaměřujeme především na pohybové hry, všestranný trénink a učení
se nových dovedností. U těchto menších atletů
není naším cílem dosáhnout dobrého výkonu. Atletika pro děti by měla být spíše zábavou a pohybem,
který je baví. „Nevychováváme profesionální atlety,
ale především dětí, které milují sport.“

Atletika
KATEGORIE: děti 4–6 let
KDY: středa 14:30–15:30

KDE: MŠ Husova
KONTAKT: t el. 702 235 358,
mshusova@email.cz

Turistický oddíl
KATEGORIE: děti 7 až 10 let
KDY: čtvrtek 16:00 (od října)
KDE: Sokolovna
KONTAKT: t uristi@karatecernosice.cz,
tel. 731 160 646
Nabízíme: pohybovou výchovu, sportovní hry,
orientaci v přírodě; pěší i cyklistické výlety za turistickými cíli v okolí; povídání o horolezení, skialpinismu, vodáctví, cyklistice…; tematické výlety,
orientační běh.
Jedenkrát za 4 až 6 týdnů o víkendu vyrážíme na
výpravu – pěšky, na kole, časem i na vodu, na skály, v zimě i na běžky.

Taneční přípravka
KATEGORIE: dědi 3–6 let
KDY: pondělí 16:30–17:15
KDE: MŠ Husova
KONTAKT: t el. 702 235 358,
mshusova@email.cz

Cvičení pro dobrou kondici po
šedesátce
KATEGORIE: dospělí 60+
KDY: úterý 9:45–10:45
čtvrtek 9:00–10:00
pátek 9:00–10:00
KDE: Centrum Vráž, kulturní sál
KONTAKT: Věra Macourková tel. 739 639 875,
e-mail: vera.macourkova.vm@seznam.cz
Cvičíme pro udržení dobré kondice po šedesátce.
Snažíme se o sloučení prvků klasického rehabilitačního cvičení a východních cvičebních systémů,
tedy zdravotní tělocvik s prvky jógy a Pilates. Mimo

tělocvičnu vyrážíme na výšlapy do přírody, v zimě
do hor, v létě k moři. Společně se Sokolem Černošice nacvičujeme Českou besedu, v květnu jezdíme do Štúrova, v zimě na Šumavu.

Zumba fitness®
KATEGORIE: děti/dospělí
Děti 6–10 let, 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,
604 105 928, www.zumbafitness.cz
Pravidelné zumba fitness hodiny po děti i dospělé s Vendulou Kořínkovou. Do tréninků mladších
dětí kromě tancování zařazujeme i pohybové hry,
základy gymnastiky, strečink. Skupina pokročilých
dětí se už zaměřuje především na tanec a cíleně se
připravuje na soutěže /Česko se hýbe, Žij pohybem/. V hodinách pro dospělé, které jsou určeny
všem milovnicím nejen latinské hudby se snažíme
o to, aby každá hodina byla jiná, nechyběly v ní
tance jako je cumbia, reaggeton, salsa, samba,
chacha, merengue, ale i ty méně tradiční, jako je
flamenco, tango, jive. Součástí lekcí je i krátké posilování a strečink. Pořádáme též víkendové akce
a pobytové zájezdy v tuzemsku i zahraničí.

Cyklokroužek
KATEGORIE: děti nar. 2006-2008

black bikes KDY: úterý v 17:00

KDE: sraz u hřiště v Husově ul.
KONTAKT: bike.cernosice@gmail.com
Scházíme se pravidelně 1x týdně. A jednou za měsíc vyrážíme na víkendové soustředění.

Letní kino v Černošicích: Oblíbenost stále stoupá, děkujeme!
V přelomovém týdnu mezi srpnem a zářím se
uskutečnilo tradiční letní kino ve Sportparku
Berounka. Po čtyři večery jste společně s námi
mohli vychutnat to nejlepší, co se za poslední
rok ve filmovém sadu urodilo. Právě pečlivě vybraný program přilákal velkou část černošických
občanů k plátnu. V rámci promítání nechyběly
ani tradiční studentské filmy a krátké snímky
místních spolků. Poslední den letního kina dokonce přišel uvést svůj film přímo jeho režisér
Radek Bajgar.
FOTO: archiv organizátorů

Ve čtvrtek, kdy byl program již tradičně připraven pro nejmenší diváky a promítali se Úžasňákovi 2, byla atmosféra magická. Pokračování
velmi úspěšného animovaného filmu o rodince
superhrdinů si našlo své příznivce i u nás a kino
bylo ten den plné lačných diváků. Tento scénář
se opakoval i v pátek, kdy si přišlo užít hity kapely Queen ve filmu Bohemian Rhapsody více
než 500 diváků, kteří si během filmu pobrukovali
jednotlivé melodie známých písní.
V sobotu kino přivítalo zájemce o úspěšnou

road movie Zelená kniha. Tento film jsme návštěvníkům letního kina nabídli v originále tak,
aby si mohli vychutnat vytříbený humor a skvělé herecké výkony obou hlavních protagonistů.
Poslední večer letního kina organizátoři okořenili
pozváním režiséra Radka Bajgara, který pomohl
uvést svůj nový snímek Teroristka, jenž byl z velké části natáčen přímo v kulisách Černošic.
Akci pořádala již sedmým rokem místní iniciativa Na Nohou, jejímž hlavním cílem je oživení
Černošic a okolních oblastí ve smyslu rozvoje
kultury, volnočasových a dalších aktivit s pozitivním dopadem na místní komunitu a prostředí.
Hlavními partnery letního kina jsou: město Černošice, Fond Černošice, pivovar MMX, Pneuservis Červený, Cidrerie Kliment, Středočeský
kraj, zahradnictví Gardeo, Rokal Praha, Naše
kniha a PicNic.
Děkujeme všem partnerům a návštěvníkům
akce a těšíme se opět za rok ve Sportparku Berounka.
Za tým Na Nohou
Bára Perglová a Marek Jeřicha
-- Letní kino pořádala již sedmým rokem místní
iniciativa Na Nohou. --

17

z města a okolí

Krátké zprávy
ze základní školy
• upršeným pondělkem 2. září 2019 začal nový
školní rok pro 112 prvňáčků
• letošní školní rok má naše škola 918 evidovaných žáků ve 39 třídách
• od září začala fungovat nová budova D

a stále probíhá přestavba odborných učeben
v budově B
• z důvodu zvýšení bezpečnosti připomínáme
zákaz vjezdu na vnitřní parkoviště školy v době
7.00–15.00
• na začátku roku zhlédli naši žáci výstavu Přišli
jsme k vám, organizovanou Černošickou společností letopiseckou, DĚKUJEME ZA POZVÁNÍ!
• do školy zavítala „mobilní únikovka“ pro žáky
druhého stupně

Michaela Šlesingerová, tisková mluvčí školy
FOTO: archiv ČeSpoLet

FOTO: Jan Sacher

-- Prvňáčky letos přivítali u nového venkovního amfiteátru. --

• ke třicátému výročí sametové revoluce připravujeme výstavu Stopy totality, která bude přístupná široké veřejnosti ve dnech 21.–25. 10.
v odpoledních hodinách, více informací bude
zveřejněno na webu
Přejeme všem žákům úspěšný školní rok, rodičům pevné nervy a pedagogům hodně trpělivosti!

-- Z výstavy Přišli jsme k vám, kterou pořádala Černošická společnost
letopisecká --

Nový školní rok je tady….
Začal školní rok 2019–2020 a naše škola je
zase o něco větší. Počet tříd zůstává stejný jako
v loňském roce. Do 39 tříd (25 na 1. stupni a 14
na 2. stupni) letos chodí 875 žáků. Připočítáme-li k nim i žáky v domácím vzdělávání a v zahraničí, dostaneme poměrně vysoké číslo 918.
Průměrně je ve třídě 22,5 žáka, nejpočetnější
jsou 8. třídy.
V pondělí 2. září jsem s panem starostou přivítala 108 prvňáčků a věřím, že si brzy zvyknou
na změny související se školní docházkou a ve
škole se jim bude líbit.
Změn doznal i pedagogický sbor, který posílilo 10 nových pedagogů. Vystřídali kolegy, kteří
buď odešli do důchodu, nebo na mateřskou dovolenou, někteří už nechtěli dojíždět. Vzhledem

ke kritické situaci, kdy na českých školách letos
chybí přes 6 000 učitelů, se podařilo zajistit vesměs pedagogy kvalifikované a zkušené. Chybí
nám pouze 1 asistent pedagoga, kterého stále
usilovně hledáme.
Již pátým rokem se o hlavních prázdninách
ve škole budovalo a rekonstruovalo. Vzhledem
k rozsahu a náročnosti prací (výměna zárubní,
konektivita ve všech budovách, rekonstrukce
odborných učeben a kabinetů přírodopisu, fyziky a chemie a vybavení nové budovy nábytkem
a technikou) budeme do prosince 2019 fungovat v částečně provizorních podmínkách. Díky
všem těmto aktivitám vznikají nejen pro žáky, ale
i pro pedagogy lepší podmínky pro výchovně
vzdělávací činnost. Naši učitelé chystají pro své
FOTO: Jan Sacher

-- Noví školáčci si deštivým počasím svůj první školní den zkazit nenechali. -18

žáky výuku nejen v lavicích, ale i mimo ně. Ať
už jsou to výjezdy na různé exkurze, do divadel,
na koncerty, výstavy, na školy v přírodě a na
poznávací zájezdy nejen po vlastech českých,
ale i do zahraničí, tak i různé projekty, soutěže,
přednášky, workshopy. I letos chceme navázat
na naše sportovní úspěchy. V loňském roce naši
žáci vybojovali v konkurenci škol okresu Prahazápad 1. místo ve školní sportovní lize a letos
bychom rádi titul obhájili.
Co konkrétně naše škola plánuje? V říjnu nám
bude zapůjčena výstava k 30. výročí sametové
revoluce Stopy totality. Tuto výstavu chceme na
týden zpřístupnit i pro veřejnost. Již tradičně se
chceme aktivně zapojit do mikulášských a velikonočních trhů v Centru Vráž. Chystáme vánoční odpoledne pro děti a rodiče v budově školy
v Komenského ulici. Zapojíme se do dalšího
ročníku Slavností Morany, uskutečníme den otevřených dveří zároveň s ochutnávkou ve školní
jídelně. Před zápisem do 1. tříd proběhnou akce
pro děti i rodiče, celý rok se budeme připravovat
na závěrečnou školní akademii a v rámci výtvarné výchovy se zapojíme do projektu Blue life,
který vyvrcholí výstavou s aukcí v Galerii 90°.
A to je jen malý výčet akcí, které v letošním školním roce plánujeme uskutečnit.
Stejně jako v loňském roce škola poskytuje
zázemí mnoha mimoškolním aktivitám. Děti mohou s rodiči vybírat z bohaté a lákavé nabídky
sportovně, vědomostně a rukodělně zaměřených kroužků.
Veškeré informace o dění ve škole získáte
z webových stránek školy (www. zscernosice.
cz).
Milé děti, vážení rodiče, kolegové, přeji nám
všem úspěšný a pohodový školní rok.
Ludmila Zhoufová, ředitelka ZŠ Černošice
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Novinky
z černošické ZUŠky
Tanečníci opět v Bechyni
I když podzim klepe na dveře, žáky a muzikanty
tanečního oboru ZUŠ a Pramínku hřejí vzpomínky na léto, kdy jsme se opět vypravili do jihočeské Bechyně, kde sídlí ZUŠ Václava Pichla, abychom zde po celý týden tvořili, zpívali, malovali
a především tančili!
Prostředí františkánského kláštera tyčící se
nad řekou Lužnicí je neobyčejně inspirativní a my
jsme moc rádi, že i díky grantové podpoře města
Černošice můžeme tento zážitek dětem dopřát.
V programu letní taneční dílny nechybí hodiny
současného a lidového tance, zpívání s naší kapelou a nácvik pásem pro další sezónu. Velkým
přínosem je i to, že děti mají čas na vlastní tvorbu
– a to v obou technikách. Samostatně si tedy
vybírají hudbu a vymýšlejí choreografie, které si
navzájem předvádějí v předvečer odjezdu. Letní
dílna je pro nás velmi zásadní součástí výuky,
protože je zde prostor pro aktivity, na které během školního roku nezbývá čas. Děkujeme tedy
za podporu všem rodičům, dětem, muzikantům
a dospělákům, kteří nám každoročně pomáhají dílnu uspořádat. Také děkujeme za podporu
ZUŠ Černošice a městu Černošice.
Za TO ZUŠ Černošice,
Magdaléna Voldřichová
www.zuscernosice.cz/tanecni-obor/
www.praminekcernosice.cz

-- Letní dílnu v Bechyni si děti z tanečního oboru skvěle užily. --

FOTO škola vidění
Prezentace díla v době, kdy každý den miliardy fotografií zaplavují naši planetu je nesnadný
úkol. S radostí jsme uvítali letošní možnosti: výstava NA PLOTĚ v rámci ZUŠ OPEN v Černošicích a Litni, dvě výstavy v Lidicích a Řevnicích,
výstava a projekce na závěr FOTO tábora v naší
mateřské ZUŠce. Již druhým rokem nám spolek
Na Nohou umožnil před hlavním filmem LETNÍHO KINA zařadit krátké foto-vizitky naší práce.

Zbývá říjnová výstava CHATY – fotografie Pavel
Štecha a Foto škola vidění v Galerii 90°. V závěru roku možná některá naše díla spatříte v nově
otevřeném městském úřadu.
Za všechny možnosti nastokrát děkujeme.
Rádi se chytáme pomocných paží – rodičů, naší
ZUŠ, spolku Rodiče dětem, města Černošice,
ale i soukromých galeristů a restauratérů.
Foto škola vidění, Ivan Látal

2xFOTO: Ivan Látal

ZŠ Černošice
přijme
od 1. 10. 2019
na částečný úvazek

asistenta
pedagoga.

Životopisy zasílejte na adresu
lzhoufova@zscernos.cz

od 1. 11. 2019
na plný úvazek

školníka.

Nabízíme služební byt, telefon, možnost
využívání služebního vozu.
Životopisy zasílejte na adresu
lzhoufova@zscernos.cz nebo volejte
602 501 121.

-- V programu letní taneční dílny nechyběly hodiny současného a lidového tance. --

Mateřská škola Husova
přijme
pomocnou sílu do kuchyně.
Tel. 702 235 358

19

z města a okolí

CHATY - výstava fotografií
Pavel Štecha a ZUŠ Černošice
Kdy: 5. října v 17.00 (vernisáž)
Kde: Galerie 90°, Centrum Vráž
Po dva roky se připravujeme na výstavu CHATY, která začne 5. října na Vráži v GALERII
90°. Na vernisáži v 17 hodin zahraje dechové
těleso ZUŠ Černošice Second Band.
CO uvidíte?
FOTOGRAFIE Pavla Štechy, který před
50 lety zachytil život kolem Berounky, vznikl
tak cyklus Majitelé chat. Výstava bude malou

připomínkou velkého díla, které nám zanechal.
Letos by oslavil 75 roků, kdyby zákeřná choroba nezastavila jeho tvorbu.
Dílo profesora Pavla Štechy inspirovalo
žáky FOTO školy vidění (znáte nás z výstav NA
PLOTĚ) k vlastnímu hledání současné podoby
chatových osad. Expozice bude doplněna archivními fotografiemi a přírodními objekty z výtvarného oddělení ZUŠ.
Od 14. listopadu pak naplní prostory galerie
další velký fotograf Vilém Heckel. Oba měli na

Ivan Látal

Jeden strom
zve na přednášky a semináře

Říjen
v MC Mraveniště
•
•
•
•
•

razítku, kterým označovali své papírové fotografie adresu Černošice.
Naše město je na výstavní prostory velmi
chudé, a proto je chvályhodné, že máme nové
další možnosti. Čeká nás zajímavý podzim.
Otevřeno: pátek, sobota, neděle 14–19 hodin. Do 20. října.

pá 4. 10. Kaštany
so 5. 10. Bazar dětských věcí v Sokole 16.30-19.00
pá 11. 10. Listy
pá 18. 10. Draci
pá 25. 10. Dýně

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

Kurz první pomoci u dětí
Kdy: 19. 10. od 10.00 do 18.00
Kde: C
 entrum Jeden strom, Na Bluku 426, Dolní Černošice-Lipence
Cena: 800 Kč

Mindfulness I. a II.
Kdy: 12. a 26. 11. od 16.30
Kde: K
 omunitní centrum Jeden strom, Karlštejnská 253, Černošice
Cena: 800 Kč
Bližší informace a přihlášky přes přihlašovací formulář na akce na nástěnce www.jedenstrom.cz

Nabídka volných míst
Komunitní centrum Jeden strom z.ú. nabízí volné místo pro děti z 1.,2.,3.
a 6.-7. ročníku ZŠ. Zájemci mohou volat na tel. 723 631 600 nebo psát
na skola@jedenstrom.cz.
Alena Laláková
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Akademie Černošice – program na říjen 2019
Co si vybrat
Přiznávám, že kalendář Akademie je poměrně nabitý. Tak pár slov k vybraným akcím.

2xFOTO: archiv Akademie Černošice

Boj proti korupci
Z cyklu mediální gramotnosti stojí za povšimnutí přednáška Ondřeje
Kundry z RESPEKTU. V červnu letošního roku zveřejnil Ondřej Kundra
následující tweet:
„Andrej Babiš chtěl bojovat proti politické korupci. Dnes jsou jeho
hlavními spojenci vrcholní představitelé temných časů, Miloš Zeman
a Václav Klaus. A Babiš se o ně opírá.“
Ukazuje to šíři záběrů, kterým se reportování o korupci u nás časopis
RESPEKT zabývá, a i to slibuje velmi zajímavou přednášku v Club Kině.
-- Kurz První pomoc dětem vás seznámí s praktickými základy první
pomoci speciálně zaměřené na nejčastější onemocnění dětského věku
a úrazy. --

Nezapomeňte na včeličky
Ano, včelky se řídí vlastním kalendářem a říjnový začátek Akademie zcela ignorují. Protože se jako každý rok i letos rozhodly, že se začnou chystat
na přezimování již v září, připravili jsme akci v černošické včelnici již koncem září. Akce je vhodná i pro děti v doprovodu dospělých, které mimo
to, že se dozví plno zajímavostí ze života včel, také ochutnají jejich med.
Termín akce najdete v přehledu, detaily a možnost rezervace je jako vždy
na webu www.AkademieCernosice.cz.
Přehled říjen 2019
datum

začátek

akce

místo konání

sobota 28. září

14:30

Včelky se připravují na
přezimování (již v září!)

Včelnice
Černošice

pondělí 14. říjen 19:00

Uvolni svůj potenciál
(střepy)

Klubovna v bývalé
hasičárně vedle
Penny

úterý 15. říjen

19:00

Ondřej Kundra – RESPEKT:
Boj proti korupci

Club Kino Černošice

středa 16. říjen

18:00

Zlepšete si karmu, aneb
třiďte odpad

Technické služby
Černošice

čtvrtek 17. říjen

19:00

Finanční gramotnost 2
Tvorba a zhodnocování
majetku:

Klubovna v bývalé
hasičárně vedle
Penny

čtvrtek 17. říjen

9:00

Jógou proti bolestem
zad
(dopoledne)

Sokol Černošice

sobota 19. říjen

12:00

Uvolni svou vnitřní sílu –
chůze po žhavém uhlí,
bubnování, střepy, …

Sokol Černošice

středa 23. říjen

17:00

První pomoc pro děti

Klubovna v bývalé
hasičárně vedle
Penny

První pomoc pro děti
Po loňské akci „První pomoc pro dospělé“ se několik maminek dotazovalo, zda je možné udělat něco podobného pro děti. Český červený
kříž naši prosbu vyslyšel a pošle k nám odborníky na slovo vzaté. Kurz
seznámí s praktickými základy první pomoci speciálně zaměřené na děti,
na nejčastější onemocnění dětského věku, úrazy a jiné nepředvídatelné
události kolem dětí.
Je úplně jedno, jestli se staráte o svoje vlastní děti, jste hlídací babička
či dědeček nebo jste jinak v kontaktu s dětmi. Vždy si přejete, aby o ně
bylo dobře postaráno a ochránili jste je před veškerým nebezpečím, které
jim může hrozit. Teď máte příležitost si k tomu doplnit i kvalifikaci.
Pozvánka platí i pro další akce
Vedle zmíněných akcí jste pochopitelně zváni i na všechny ostatní akce
a přihlašovat se můžete i na akce v listopadu a prosinci 2019.
Sledujte program na webu Akademie
Vedle zveřejněného přehledu kurzů jednám s dalšími lektory, a je proto
možné, že se některé další kurzy v seznamu objeví. Aktuální stav akcí je
vždy uveden na webu Akademie. Sledujte ho tam.
Jak se přihlásit
Registraci na kurz provádějte prosím výhradně na webu Akademie. Je
prima, že Akademii podpoříte i na Facebooku nebo na Twitteru a za vaše
„zajímá mě to“ i „zúčastním se“ jsme vděčni, nicméně pro naše plánování
(zrušení kurzu pro nedostatek zájmu nebo uzavření registrace při naplnění
kapacity) bereme v úvahu jen registrace na webu.
Telefonické objednávky
Pro zájemce, kteří nemají internet a e-mailovou adresu, jsem zřídil
zvláštní telefonní číslo pro přihlašování. Číslo je 773 941 215. Pokud se
po zavolání ozve záznamník, namluvte na něj prosím vzkaz obsahující:
• vaše jméno a příjmení,
• název akce, kterou chcete navštívit a
• počet míst, které chcete rezervovat.
V případě, že se záznamník neozve, zavolám vám zpět a váš požadavek
vyřídím osobně.
Velký dík
Závěrem chci poděkovat za morální i finanční podporu městu Černošice i nadačnímu fondu pro dlouhodobý rozvoj černošické komunity (www.
fondCernosice.cz), které rozvoj Akademie Černošice v letošním roce podpořily.
Václav Vojtěch, info@AkademieCernosice.cz

Děkujeme za podporu

Děkujeme za podporu

-- Ondřej Kundra z Respektu se ve své přednášce bude věnovat
boji proti korupci. --
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Asistent asistenta
Termíny jako integrace či inkluze dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných škol
asi z médií známe všichni. Často se mluví o společnosti, kde mají všichni, bez ohledu na specifické potřeby, stejné příležitosti. Organizace
Jeden strom byla již od počátku založena nejen
na myšlence nediskriminace a tolerance vůči
menšinám či lidem se zdravotním znevýhodněním. Tato myšlenka byla doteď aplikována spíše
v ohledu na naše žáky, z nichž někteří vzhledem
ke svým specifickým vzdělávacím potřebám
využívají právě možnosti navštěvovat školské
zařízení s asistentem pedagoga či osobním asistentem. V půlce loňského školního roku jsme
ovšem stáli u nové výzvy. Jeden z našich asistentů také potřeboval asistenta!
Naše kolegyně, která bude v Jednom stromě
nyní již třetím rokem působit jako asistent pedagoga, žije s chronickým onemocněním, s tzv.
„neviditelným handicapem“, se kterým některým
nemocným může v životě pomáhat asistenční
pes. Mezi taková onemocnění může patřit například diabetes, epilepsie, poruchy autistického spektra, postraumatické poruchy či nemoci
srdce a další. Vycvičený asistenční pejsek dokáže u takového člověka rozpoznat či predikovat
zdravotní událost a dokáže adekvátně reagovat
a nemocnému pomoci, často zachránit život.
Asistenční pes může člověku s postižením dát
do života svobodu a umožnit mu i plnou účast na
vzdělávacím nebo pracovním procesu.
Ve školce je s námi labrador
Naše kolegyně se rozhodla možnosti psího
záchranáře využít a organizace Jeden strom tuto

výzvu s radostí přijala. Po přibližně roce se díky
organizaci Helppes a jejím skvělým zaměstnancům tato myšlenka stala realitou a do pracovního
kolektivu naší školky přibyl v květnu 2019 nový
kolega – ne člověk... ale labrador :-).
Adaptace školky na pejska a pejska na pracovní prostředí pro nás byla krokem do neznáma, pro trenéry ze společnosti Helppes je to ale
denní chléb. Náš nový kolega má ve své třídě
také svou vlastní „kancelář“, ze které má rozhled
na třídu a na svou paničku. I když je jeho pomoc
určena výhradně naší kolegyni, za dva měsíce
se stal miláčkem všech členů pedagogického
sboru a dětí nejen ve své třídě, ale v celé organizaci. Kynologové organizace Helppes nám
pomohli vymyslet systém, ve kterém bude bezpečně probíhat kontakt dětí a pejska tak, aby
všichni zúčastnění z jeho přítomnosti získávali
něco dobrého, ale pejsek se mohl soustředit
především na účel, na který byl vycvičen – podpora naší kolegyni.
Z mnoha studií vyplývá, že kontakt dětí se zvířaty je velmi prospěšný (vždy musí probíhat pod
100% dohledem dospělé osoby). Sami pozorujeme, že přítomnost asistenčního pejska ve školce přináší dětem i personálu velikou radost. Děti
mají každý den možnost být s pejskem v kontaktu, ovšem jen když si to samy přejí. Aktivně
učí, jak se chovat ke zvířatům, jak se chovat ke
známým, ale i cizím pejskům, nejmladší děti díky
přítomnosti psa lépe ve školce usínají a pejsek
je pomáhá utěšit, když to potřebují.
Opět se nám tedy v praxi potvrdila správnost
jednoho z hesel naší organizace
„Ještě štestí, že jsme každý jiný!“

Na výcvik asistenčních a vodicích psů
můžete přispět skrze projekt Pomoc přichází na čtyřech tlapkách, můžete podpořit zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS
HELPPES 30 nebo DMS HELPPES 60
nebo DMS HELPPES 90 na číslo 87 777
a podpořit nás Vámi zvolenou částkou 30,
60 nebo 90 Kč.
Přispívat můžete také dlouhodobě. Stačí odeslat na číslo 87 777 SMS ve tvaru
DMS TRV HELPPES 30 nebo DMS TRV
HELPPES 60 nebo DMS TRV HELPPES
90 a Vámi zvolená částka 30, 60 nebo 90
Kč Vám bude automaticky odečtena každý měsíc.
Ukončit podporu můžete zasláním SMS
ve znění STOP HELPPES na číslo 87 777.
Cena DMS je 30 nebo 60 nebo 90 Kč.
Helppes obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.

Za organizaci Jeden strom
Alena Laláková

PAMÁTNÝ DEN SOKOLSTVA
K. H. Frank, aby byla zastavena činnost SokoPamátný den sokolstva 8. 10.
bude letos poprvé významným la. To byl ale pouze první krok ve snaze okupantů o eliminaci sokolského odboje.
dnem České republiky. SokoloPRO
DĚTI
2019/2020
Reinhard Heydrich rozpoutal ihned po
vé si CVIČENÍ
tento den připomínají
tragické
událostí,
kterézačínáme
bezprostředně ohrozily
9. 9.existenci
2019sokol- svém nástupu do funkce zastupujícího říšskéna www.sokolcernosice.cz
ho protektora v září 1941 krvavé represe proti
skéhovíce
hnutí
za druhé světové války.
českému odboji. V noci ze 7. na 8. října 1941
PoCMnichovské
dohodě
a
okupaci
českých
vičení pod vedením zkušených, odborně vyškolených trenérů
byla zahájena „Akce Sokol“. Toho dne byla
zemí v březnu 1939 se sokolové zapojili do
CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI (RD)
Česká obec sokolská rozpuštěna, její majetek
činnosti
prakticky
všech
odbojových
organiza pro děti od 2 do 5 let
 cvičení
formou
v tělocvičně Obec
a na zahradě
Sokola úředně zabaven a v noci ze 7. na 8. října byli
cí. Vytvořili
ale i hravou
vlastní
organizaci
sokol cvičíme s různými pomůckami (míče, padák, obruče, balanční kameny, atd.)
 první seznámení
nářadím (kruhy,
lavičky,
žebřiny,
ská v odboji.
V čele sodbojové
sítě,
která
seatd.) takřka naráz zatčeni všichni sokolští činovníci
 RD 2-4 roky: ÚT 9-10h, RD 3-5 let: ÚT 15.30-16.30h
od ústředí odvíjela přes župy až do místních z ústředí, žup i větších jednot, kteří „ještě byli
SPORTOVKY
PŘEDŠKOLÁKY
1.třída
na svobodě“. Byli mučeni, vězněni, deportojednot,
stáli čelníPRO
činovníci
sokolské+obce.
 pro děti ve věku od 5 do 8 let
Taková
síť bohužel
nezůstala
před
gesta základy
atletiky, gymnastiky,
všestranný
pohybový
rozvoj váni do koncentračních táborů a více jak 90
 míčové a jiné pohybové hry
procent se jich již na svá místa po skončení
pem dlouho
utajena.
V dubnu 1941 nařídil
 PO 17-18h,
ÚT 16.30–17.30h, ST 16:30-17:30

války nevrátilo. Vězněno bylo 11 611 členů
obce sokolské. 1 212 sokolů a sokolek nacisté popravili, v koncentračních táborech, káznicích a věznicích zemřelo dalších 2 176. Z řad
dorostenců a dorostenek nepřežilo válku 124
osob. V českém povstání padlo 654 sokolů,
raněno bylo dalších 164.
Tato akce byla nejrozsáhlejším zásahem
proti členům Sokola v celé jeho historii a postihla především řadu jeho nejvyšších představitelů, a tím i významných osobností celého
národa.
Za Sokol Černošice
Dana Pánková

ATLETICKÁ PŘÍPRAVKA

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

POHYBOVKY PRO ŠKOLAČKY





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

STOLNÍ TENIS
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Kdy: úterý 8. října
Kde: sraz v 18.30 hod. u Sokolovny
Přijďte si s námi připomenout památku sokolský obětí, tedy těch, kteří neváhali položit
svůj život za obranu demokracie a svobody. Můžete si přinést lodičky z kůry se svíčkou, které společně pošleme jako vzpomínku na sokolské oběti.

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

GYMNASTIKA





VEČER SOKOLSKÝCH SVĚTEL

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

Za Sokol Černošice
Dana Pánková

z města a okolí

Co dělají tygři v létě?
Nová sezóna se pomalu rozjíždí. Už proběhly
první tréninky v naší tygří hale, přípravy vrcholí,
ladí se termíny prvních zápasů. S dětmi ročníku
2010 jsme využili posledních volných chvil a vyrazili na Šumavu. Kdo měl čas, přijel už v pátek
na chatu Šuměnka do malé vesničky Lenora.
Chata pro 50 lidí byla ideálním místem pro naše
rošťáky. I když nám počasí úplně nepřálo, neodradilo nás to od výletu vlakem na Soumarský
most, kde jsme prošli několik zrekonstruovaných vojenských opevnění. Kluci mohli vidět,
jaký byl v takovém opevnění život. Stejně jako
oni i vojáci museli fungovat jako tým a každý měl
své místo.

na Knížecí pláně a celý víkend jsme zakončili
u Chalupské slatě, u největšího rašelinového
jezera.
Tak takhle nějak to vypadá, když mají malí hokejisté léto. Koncem prázdnin už se těší nejen
děti na své kamarády a na led, ale těší se i rodiče – na dobrou partu. A tak se nejednomu týmu
stává, že kromě hodin strávených na zimním

stadionu spolu jezdí právě na takové víkendy na
Šumavu, na kola nebo lyže. Držíme palce v nové
sezoně všem dětským týmům a jejich rodičům.
Věříme, že bude minimálně stejně úspěšná jako
loňská a bude nás to společně bavit.
Michal Marc, Hana Bláhová

FOTO: archiv SK Černošice

Co jsme na Šumavě podnikali
I když nepanovalo teplé počasí, naši tygři
ukázali, že hokejisté nejsou žádná ořezávátka.
V názvu Vltavy je sice přídomek teplá, ale ve
skutečnosti měla kolem 10 stupňů. Po krátkém
hecování do ní naskákali a z výrazu v obličeji
bylo poznat, že je opravdu ledová. Rychle osušit
a hurá do chalupy na něco teplého.
V neděli jsme přejeli do Borové Lady, kde
nám dal vyčerpávající přednášku o včelách ředitel našeho hokejového klubu Martin Jůzek,
který zde ve volných chvílích včelaří. Po ochutnávce medu i medoviny musíme říct, že mu to
jde moc dobře.
Následoval výšlap za borůvkovými knedlíky

-- Malí hokejisté ročníku 2010 vyrazili na konci prázdnin s rodiči na výlet na Šumavu. --

DRAČÍ DÍLNA
Vyrob si vlastního draka!

CVIČENÍ
Středa PRO
2. 10. DĚTI
a 9. 10.2019/2020
2019
začínáme
9.
9.
2019
od 16.30 do18.00
více na www.sokolcernosice.cz

v Sokole Černošice

Cvičení pod vedením zkušených, odborně vyškolených trenérů

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, RD 3-5 let: ÚT 15.30-16.30h

Cena 150 Kč

Zahrnuje
materiál, návod a výtvarné potřeby
SPORTOVKY PRO PŘEDŠKOLÁKY + 1.třída
 pro děti ve věku
od 5 do 8 let
Rezervace
nutná!!!
 základy atletiky, gymnastiky, všestranný pohybový rozvoj
 míčové a jiné pohybové hry
e-mail:
 PO
17-18h, ÚT frydlova.p@seznam.cz
16.30–17.30h, ST 16:30-17:30
ATLETICKÁ
PŘÍPRAVKASokol Černošice
pořádá
 pro děti od 5 do 6 let
 osvojení základních pohybových dovedností hravou formou
 BĚHEJ, SKÁKEJ, HÁZEJ RÁD ...ATLETEM SE MŮŽEŠ STÁT!

 ČT 17-18h

POHYBOVKY PRO ŠKOLAČKY





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

STOLNÍ TENIS







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

GYMNASTIKA





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
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Atleti již trénují naplno
První týdny v září jsou pro rodiče, děti, učitele,
ale i trenéry sportovních klubů nejnáročnější.
Skloubit veškeré aktivity dětí není nikdy jednoduché, než si všechno sedne, to chvíli potrvá.
Tréninky ASK Dipoli v Černošicích již byly zahájeny, dokonce proběhly i první závody.
Kapacity tréninkových skupin atletického klubu jsou v Černošicích a Dobřichovicích téměř
naplněny. Pro přijímání do atletické školky (pro
ročníky 2013 a 2014) byl v tuto chvíli již vyhlášen
stop stav. Další zájemci o atletickou školku mohou zkusit své štestí ve II. pololetí, tedy na konci
ledna. Do věkové kategorie přípravky a žactva je
možné se přihlašovat i v průběhu celého školního roku.
Jsme moc rádi, že je o tréninky takový zájem
(i ze strany hobby sportovců – amatérů), a věříme, že se všem členům bude trénování líbit
a sport jako takový bude již natrvalo patřit do
jejich života.
Počasí nám naštestí stále přeje, takže tréninky budou probíhat venku do poloviny listopadu.
Atletická školka a některé další termíny tréninků
2xFOTO: Mike Koukal

-- O atletiku je mezi dětmi velký zájem. --

jiných kategorií budou trénovat od poloviny listopadu v hale, za hezkého počasí je občas trenéři
vezmou i ven na ovál.
Pro starší kategorie platí, že většina tréninků
bude probíhat venku po celý rok.
První závody už jsou za námi
Klub stihl v září již uspořádat i první závody
a sice v pátek 13. září, který rozhodně nebyl
dnem nešťastným. Naopak. Na černošickém
ovále proběhly pod patronací klubu a města
Černošice závody – IV. kolo družstev přípravek Středočeského kraje. Závodů se zúčastnilo 25 družstev například z Kladna, Berouna,
Roztok, Příbrami…, tedy zhruba 250 dětí, kterým přišlo fandit více než 300 diváků. Atletům
z ASK Dipoli se dařilo. S podrobnými výsledky závodů se můžete seznámit na stránkách
www.askdipoli.cz.
Náročná organizace závodů dopadla skvěle,
a to i díky třiceti dobrovolníkům z řad členů klubu
a jejich rodičů.
Pro členy jsou připraveny další akce. Téměř

Drakiáda s lukostřelci

FOTO: Martina Řehořová

Kdy: neděle 13. října ve 14.00
Kde: hřiště na konci Husovy ul.
Bez Drakiády s černošickou TOP 09 by podzim v našem městě nebyl úplný. Také letos jsme pro vás proto připravili akci, která si v posledních letech
našla mnoho příznivců. Proběhne v neděli 13. října 2019 od 14 hodin na
hřišti na konci Husovy ulice.
V letošním roce pro vás – vedle pouštění a malování draků, tradičních
brambor pečených na ohni a osvědčených dětských radovánek – připravujeme zejména setkání s opravdovou sportovní lukostřelbou. Přijďte si vyzkoušet, jestli dokážete napnout tětivu a vypustit šíp přímo do srdce terče!
Odborníci vám na místě předvedou, jak na to.
Kdo navštívil některý z předchozích ročníků, jistě se těší také na skvělou
kávičku v podání dvojice Petr Wolf – Petr Pánek či na rozmanité koláče
a bábovky z nefalšovaných domácích zdrojů. Pro starousedlíky poskytuje
Drakiáda prostor k příjemnému setkání se sousedy a známými, pro nové
obyvatele příležitost seznámit se a spřátelit s černošickou veřejností.
A pozor! Letos poprvé se snažíme snižovat zátěž životního prostředí.
Pokud nám s tím chcete pomoci, přineste si na akci vlastní hrníček na pití,
my vám ho naplníme. Těšíme se na vás – větru zdar!
Martina Řehořová
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každý víkend jsou naplánovány doplňkové tréninky, a to jak na ovále, tak třeba i v lanovém
parku, bazénu či na ledě. V sobotu 12. října proběhnou závody pro děti i jejich rodiče, těchto
závodů se budou moct zúčastnit i ti, kteří nejsou
členy klubu. Půjde zejména o zábavu a příjemný
prožitek ze společného sportování.
Co nás čeká dále
Podzimní a zimní atletické soustředění v Sušici a nadcházející atletická halová sezóna.
Nejvíce se ale těšíme na jaro, kdy začnou
soutěže družstev pro přípravky (7–11 let), mladší žactvo (12–13 let) a starší žactvo (14–15 let).
V těchto soutěžích se atleti z Černošic budou
pokoušet o co nejlepší týmový výsledek proti
dalším atletickým klubům ve Středočeském kraji
a ČR.
Veškeré informace k soustředěním a akcím
klubu naleznete na www.askdipoli.cz.
Jsme rádi, že s námi sportujete.
Hedvika Šebková

z města a okolí

Přehled akcí v Černošicích
říjen
4. 10.

Petr Vondráček & K Nezaplacení – koncert

20.00, Club Kino

5. 10.

Václav Neckář Fan Club

12.00-17.00, Club Kino

5. 10.

Bazar dětských věcí

16.30-19.00, Sokolovna

5. 10.

Výstava fotografií CHATY – Pavel Štecha a ZUŠ Černošice – vernisáž;
dále otevřeno až do 20. 10. vždy pá+so+ne 14.00-19.00

17.00, Galerie 90° v Centru Vráž

6. 10.

Krimifest: Starci na chmelu – kino

20.00, Club Kino

8. 10.

Večer sokolských světel

18.30, sraz u Sokolovny

11. 10.

Koncert Černošické komorní filharmonie – komorní skladby J.S. Bacha,
L. van Beethovena a další

19.00, kostel Nanebevzetí Panny
Marie

11. 10.

Darren Heinrich organ trio – koncert australského jazzového varhaníka

20.00, Club Kino

11. 10.

Narozeniny a jiné vylomeniny – oslava

20.00, Club Kino

12. 10.

Drakiáda se Sokolem

15.00, Na Višňovce

12. 10.

Dopyjem a pudem – koncert

20.00, Club Kino

13. 10.

Drakiáda s lukostřelci

14.00, hřiště na konci Husovy ul.

13. 10.

Kouzelné slůvko – pohádka, Divadlo Úsměv

16.00, Club Kino

14. 10.

Občanská akademie: Uvolni svůj potenciál (střepy)

19.00, Klubovna bývalé hasičárny
(vedle Penny)

15. 10.

Občanská akademie: Ondřej Kundra / RESPEKT: Boj proti korupci

19.00, Club Kino

16. 10.

Občanská akademie: Zlepšete si karmu, aneb třiďte odpad

18.00, areál Technických služeb

17. 10.

Občanská akademie: Jógou proti bolestem zad

9.00, Sokolovna

17. 10.

Občanská akademie: Finanční gramotnost 2 - Tvorba a zhodnocování
majetku

19.00, Klubovna bývalé hasičárny
(vedle Penny)

17. 10.

Emma Larsson Quartet – jazzový koncert

20.00, Club Kino

18. 10.

Jamair aneb Jakub Racek, Mario Biháry a Irena Budweiserová, koncert

20.00, Club Kino

19. 10.

Občanská akademie: Uvolni svou vnitřní sílu

12.00, Sokolovna

19. 10.

Naživo – Gaiah Messiah – koncert

20.00, Club Kino

20. 10.

Recitál Julie Šupíkové – kytarový koncert

18.00, městský sál na Vráži

23. 10.

První pomoc pro děti

17.00, Klubovna v bývalé hasičárně (vedle Penny)

24. 10.

Jazz in Duo (Polsko) – koncert

20.00, Club Kino

25. 10.

La banda De Contenedor + Inbar Fridman Trio – koncert

20.00, Club Kino

26. 10.

After 40 – bluesrockový koncert

20.00, Club Kino

29. 10.

The Rainbreakers (UK) – bluesrockový koncert

20.00, Club Kino

3. 11.

Dia de los Muertos aneb Den mrtvých – akce pro děti

15.00, Sportpark Berounka

3. 11.

Svobodný koncert – hraje Hudba Hradní stráže a Policie ČR, zpívá Gabriela Urbánková a Tomáš Savka

18.00, Hala Věry Čáslavské

listopad
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Koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Černošicích
Kdy: pátek 11. října v 19.00
Kde: kostel Nanebevzetí Panny Marie
V pátek 11. října v 19 hodin zazní v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Černošicích komorní
skladby J.S. Bacha, J. M. Leclaira, K. Ditterse,
K. Stamice, L. van Beethovena, R. Davidsona,
V. Polívky a F. Kreislera v podání členů Černošické komorní filharmonie v obsazení M. Hykšová, P. Pelčíková – flétna, A. Rišková – klarinet,
L. Rišková – horna, V. Marešová – malá harfa,
E. Cejnarová – housle, V. Polívka – housle, viola
a Jan Poul – violoncello.
Vstupné dobrovolné, koncert podporuje město Černošice, farnost Třebotov a Středočeský
kraj.

FOTO: Tomáš Šobr

Václav Polívka
-- V. Polívka, E. Cejnarová, V. Marešová
a A. Rišková, premiéra skladby Darya V. Polívky --

Jazz in Duo (Polsko)

FOTO: archiv interpretů

Kdy: čtvrtek 24. 10. ve 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 a 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.
Na tento koncert se můžete těšit ve čtvrtek
24. října od 20 hodin v černošickém Club Kině.
Vstupné 150 korun. Vstupenky si můžete také
zakoupit přes aplikaci SMS ticket.
Pavel Blaženín

-- Duo Magdaleny „Buky“ Boduły a Bartka Czubaka --

100+1 – Vilém Heckel poprvé v Černošicích
Pamětníci si vzpomenou na chytrý časopis
100+1 a pamětníci si rovněž vzpomenou na fotografa Viléma Heckela, který závěr života prožil
v Černošicích. Kdo navštívil jeho loňskou retrospektivní výstavu k autorově nedožité stovce
v jeho rodišti Plzni, půjde asi znovu. Kdo nestihl
Plzeň, má možnost v listopadu. Ale pouze po
tři víkendy bude hostit Galerie 90° dílo Viléma
Heckela, světového fotografa velehor, rozmanitostí naší země, architektury, sportu a techniky. Na laně se často stával více fotografem než
horolezcem. Zdobila ho skromnost a pokora,
vlastnosti dnes tolik potřebné. Jeho krátký život
ukončilo zemětřesení na horolezecké výpravě
v Peru 31. 5. 1970.
Čeká vás opravdu velký zážitek, a to se ještě před sto lety debatovalo, zda fotografie patří
mezi umělecké disciplíny. Vilém Heckel spolu
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s Janem Langhansem a Pavlem Štechou patřili
mezi černošické fotografy, o kterých se vědělo
nejen za Berounkou, ale i za mořem.
O to méně v Černošicích. Máte jedinečnou
možnost. Já výstavu už viděl, ale půjdu znovu
a vezmu s sebou vnoučata i své žáky.
Ivan látal

Obrazové publikace Viléma Heckela
Naše hory /1956, 1972, 74/ Království
slunce a ledu /1965/ Expedice Kavkaz
/1965/ Schody pod vesmír /1970/ Má
vlast /1973, 77/ Lidé, země, čas /1975/
Hrady a zámky v Čechách /1981/ Vilém
Heckel /1981/ Horolezecká zastavení
/1988/ Štíty Vilém Heckel /2006/
www.vilemheckel.cz

FOTO: archiv I. Látala

z města a okolí

VILÉM
HECKEL
100+1

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

VERNISÁŽ ČTVRTEK ��/�� OD ��:��
GALERIE ��°
MOKROPESKÁ ����, ČERNOŠICE
WWW.VILEMHECKEL.CZ
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Letošní Krimifest směřuje do finále
Opakování je matka ..., nebo Reklama nohy
dlouhý má!, anebo Pět ran do čepice, dobrý
zprávy potěšej´ ponejvíce! Takže si pojďme shrnout zbývající „krimifestové“ nabídky na kulturní
pobavení v tomto roce.
Kdy: neděle 6. října v 18 hodin
Kde: Club Kino
Projekce filmu Starci na chmelu. Podzimku na
vítanou. Pro nás starší, ale i pro výraznější (nejen
naše) juniory!
Kdy: neděle 3. listopadu v 18 hodin
Kde: Hala Věry Čáslavské
SVOBODNÝ KONCERT k třicetiletí krásných nových časů ČR! Zároveň jako vrchol 19. Krimifestu. Zahraje (podobně jako při loňském stoletém

vystoupení) Hudba Hradní stráže a Policie ČR.
Jinak BIG BAND globálního střihu (10. listopadu koncertuje např. ve Vaticanu, ostatně „pro“
Svatého Otce hráli již v r. 2015!). Pod vedením
šéfdirigenta plukovníka Václava Blahunka bude
tentokrát zpívat tandem Gabriela Urbánková
a Tomáš Savka. Vhodné pro rodiny napříč generacemi.
„Programová svoboda“ sahá od klasického
repertoáru přes filmovou muziku až k hudbě
veskrze populární, muzikálové, skoro dětsky pohádkové... Opravdu si TO nenechte ujít!
Další akce v rámci Krimifestu:
• úterý 12. listopadu, 19.00, Club Kino – projekce filmu Sedm statečných

• čtvrtek 14. listopadu, 19.00, Club Kino – projekce filmu Stíny horkého léta
• pondělí 18. listopadu, 19.00, Club Kino –
projekce filmu Teroristka
Neb je možné vycítit kolem nachystaných
filmových snímků „aktuální“ žánrové porovnání
klasického westernu s easternem, vítáme šanci
uzavřít/završit 19. ročník KF (projekt proti veškeré zločinnosti kolem nás – tedy kriminalitě festuňk!!) nadílkou skupiny s pojmenováním GOW
(DOBRÝ STARÝ WESTERN), a to ve čtvrtek
21. listopadu v 19 hodin v Club Kině – melodie
nejen ku poslechu (s možným překvapením i následným posezením)!
P.S. Veškeré rekapitulované složky letošního
programu Krimifestu, jako již víceméně tradičně, propojuje vstupné 0 Kč (resp. pro dobrovolné)...
Moc se na vás – i přespolní – těší soused
Jaroslav Kopic

Gaia Mesiah se vrací do Černošic
Kdy: sobota 19. října ve 20.00
Kde: Club Kino
Další ze série koncertů NAŽIVO! představí velký comeback! Na vyprodané koncerty skupiny Gaia Mesiah v Club Kině dobrých 10 let zpátky dodnes mnoho
místních vzpomíná.
Téměř čistě dámská kapela Gaia Mesiah vtrhla na scénu na počátku tisíciletí
velmi nesmlouvavým, agresivním a nekompromisním způsobem a v českých hudebních vodách zapůsobila jako zjevení. Po dvou studiových albech z let 2005
a 2007 se však odmlčela. Naštestí se ukázalo, že ne navždy. V roce 2016 začala
kapela znovu v původní sestavě koncertovat a to, že je návrat myšlen opravdu vážně, podtrhuje nové studiové album se symbolickým názvem Excellent Mistake.
A od úvodního Intra a první regulérní skladby In the Streets je jasné, že se toho
i přes osmiletou pauzu moc nezměnilo. Většina alba od úvodní skladby In the
Streets se opět nese v přímočarém kytarovém funkrocku à la Rage Against The
Machine. Přijďte si osvěžit staré pecky a poslechnout si nové nadupané kousky!
Předprodej vstupenek na GoOut.cz, více informací na facebooku Na Nohou
nebo na www.nanohou.eu.
Jan Jelínek, Na Nohou

FOTO: archiv kapely

-- Dámská kapela Gaia Mesiah se po několika letech vrací na
podium černošického Club Kina. --

Elisabeth Lohninger Quartet a Jennifer Kamikazi Trio
FOTO: archiv Jennifer Kamikazi

-- Hudba Jennifer je směsicí amerického soulu,
britského indie folku a rwandských lidovek. --

Kdy: pátek 1. listopadu ve 20.00
Kde: Club Kino
Vážení příznivci dobré muziky, shodou okolností
se nám pro vás podařilo zařídit skvělý dvojkoncert plný špičkových českých a zahraničních
muzikantů. Začneme exotickou Jenifer Kamikazi
a zakončíme mnoha cenami ověnčenu americkou zpěvačkou Elisabeth Lohninger.
Jennifer Kamikazi Trio (UK/SK/CZ), indie
folk: Jennifer Kamikazi – kytara, zpěv, Martin

Gerla – kontrabas, Štefan Szabó – kytara
S kořeny od Londýna až po Afriku je hudba
Jennifer směsicí amerického soulu, britského
indie folku a rwandských lidovek. Její jemný
a sladký hlas je často srovnáván s Tracy Chapman. Charakteristikou jejího soundu je měkké
vibrato spolu s písňovými texty, ne nepodobnými tvorbě a projevu kanadské legendy Joni
Mitchell. Více informací najdete na www.jenniferkamikazi.com
Elisabeth Lohninger Quartet (USA/DE/CZ),
vocal jazz: Elisabeth Lohninger – zpěv, Walter
Fischbacher – klavír, klávesy, Ondřej Štajnochr
– kontrabas, Alex Bernath – bicí
Mnoha cenami ověnčená americká zpěvačka
rakouského původu Elisabeth Lohninger je provázena přívlastky jako emotivní, vzrušující, oslnivá či inspirující. S pianistou Walterem Fischbacherem spolupracuje již mnoho let a kromě
pravidelného vystupování v prestižních newyorských hudebních klubech navštěvuje často
i Evropu. Pro další turné po krajích českých
a moravských se Walter společně s Elisabeth
obklopili opravdovou jazzovou elitou. Více infor-

FOTO: archiv E. Lohninger

-- Elisabeth Lohninger je zpěvačka s nevšedním hlasem a uměním improvizovat. --

mací najdete na www.lohninger.net. Vstupenky lze koupit v předprodeji v Club Kině za 180
korun, na místě před koncertem za 200 korun.
Vstupné pro seniory v předprodeji i na místě za
180 korun. Vstupenky si můžete také zakoupit
přes aplikaci SMS ticket.
Pavel Blaženín
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Program říjen 2019

pátek 4. 10. ve 20.00

Petr Vondráček & K Nezaplacení – koncert
Známý moderátor, herec, zpěvák, hudební
skladatel a klavírista Petr Vondráček vystoupí
společně se známou folkovou kapelou K Nezaplacení.
Vstup 200 Kč, předprodej v Club Kině 180 Kč.

sobota 5. 10., 12.00-15.00
Václav Neckář Fan Club
Tradiční sraz Fan clubu Václava Neckáře
a všech, kteří ho mají rádi, či ho rádi poslouchají. Film, beseda, písničky.

pátek 11. 10. ve 20.00
Narozeniny a jiné vylomeniny – oslava
Oslava narozenin všech, kteří se narodili v říjnu
– kdo má v říjnu narozeniny, doražte do Clubu - DRINK Bacardi + Cola a malá pochutina

NA VÁS ČEKÁ ZDARMA. Music, show and
dancing – nebude chybět – myslíme na vás…
Vstup zdarma.

A navíc – ani další překvapení nejsou vyloučena. Vstup 200 Kč, v předprodeji v Club Kině
150 Kč.

sobota 12. 10. ve 20.00

neděle 13. 10. v 16.00

Dopyjem a pudem
Dopyjem a pudem je kapela sousedících muzikantů Pjéra la Šé‘ze, Miloše Rábla a Jardy
Petráska.
Shodou okolnosti se všichni tři od začátku
svých muzikantských projektů zaměřili na rytmiku. Jarda je bubeník a Miloš i Pjér hrají na
basové nástroje.
V téhle kapele se ale Pjér ujal akustické kytary
a zpěvu, aby znaleckému publiku společně se
svými sousedskými přáteli zahráli písně, z nichž
některé nejspíš budete znát. Kapela Dopyjem
a pudem vám je ovšem zahraje dosti specifickým stylem, který prozatím označujeme jako
psajkedelik bluegrass.
Pokud tedy někdo má chuť pobavit se poslechem písní, které zná a poslechnout si je trochu jinak, tahle kapela ho určitě potěší.
Při červnovém koncertu v Kino Clubu s kapelou navíc vystoupí také světoznámý virtuóz klasické kytary a emeritní člen Dopyjem a pudem
– Pavel Steidl, takže se opravdu máme na co
těšit.

Kouzelné slůvko – pohádka
Divadlo Úsměv – Jedno slůvko prosím, které
v srdci nosím a v něm jsou čáry skryté, vy děti
to víte. Kuba neznal kouzelné slůvko a babička
mu málem ani nedala najíst. Vstup 90 Kč.

sobota 26. 10. ve 20.00
After 40 – koncert
Bluesrocková kapela After 40 vznikla na počátku roku 2008. Svoji základnu má v Dobřichovicích. Hraje převážně vlastní skladby.
V repertoáru má ale i několik bluesových a bluesrockových klasik. Sestavu tvoří 6 muzikantů:
Vašek Karda – zpěv, Karel Gemperle – kytara
foukací harmonika, Petr Kadeřábek – basová
kytara, Robert Stýblo – bicí, Pavel Jiroušek –
orgán, Miloš Paleček – kytara. Vstup 100 Kč.
Lucie Barchánková
Zpracováno z podkladů od interpretů.
Pozn. Informace k akcím, které pořádá v Club
Kině město Černošice, najdete v samostatných textech.

Australský jazzový varhaník zavítá do Club Kina
Kdy: pátek 11. 10. ve 20.00
Kde: Club Kino
Druhý říjnový pátek se můžete těšit na jedinečný zážitek. V rámci svého
prvního českého turné totiž v Club Kině vystoupí Darren Heinrich, přední
australský jazzový varhaník (hráč na varhany Hammond). Je žákem takových mistrů tohoto nástroje, jakými jsou Dr. Lonnie Smith či Tony Monaco.
Díky svému rozsáhlému studiu hry na Hammond B-3 varhany zvláště v oblasti jazzových improvizací dokonce získal doktorský titul na konzervatoři
v Sydney.
Při vystoupeních v České republice spojí síly s neméně erudovanou dvojicí hudebníků, s předním českým jazzovým kytaristou Liborem Šmoldasem
a s uznávaným irským bubeníkem Stephenem Keogh, který doprovázel
kromě mnoha jiných hvězd například Breda Mehldaua. Nenechte si ujít velmi šťavnatý jazz plný blues, funku a živelné improvizace na světové úrovni!
Vstupné 150 Kč.

FOTO: archiv hudebníka

-- Darren Heinrich je mistrem ve hře na varhany Hammond. --

Pavel Blaženín

Vstupenky na kulturní akce zakoupíte již i online
Město začalo od září spolupracovat s internetovým portálem smsticket
s.r.o., kde si můžete online zakoupit vstupenky na některé akce pořádané městem Černošice. Nemusíte nic shánět, nemusíte nic tisknout,
nemusíte nic schovávat a pak zase hledat. Stačí zaplatit a jít na koncert
s telefonem. Vstupenky můžete zaplatit kartou, rychlým převodem z internetového bankovnictví, PayPalem a často také jednoduše SMSkou.

Při platbě kartou a bankovním převodem neplatíte žádné poplatky navíc. Cena vstupenky se oproti předprodeji v Černošicích může drobně
lišit v závislosti na zvolené platbě a drobné provizi obchodníka. Aplikace je velmi přehledná a vše uvidíte na svém počítači či telefonu.
S kulturními pozdravy Pavel Blaženín

inzerce
Prořezání a kácení
stromů z lana
Střechy, okapy,
okapy, fasády
fasády
Střechy,
a jiné
jiné práce
práce
a
ve výškách
výškách
ve
Michal Pták, tel. 603 712 174
e-mail: michalptak@centrum.cz
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Přijmeme uklizečky na VPP
Odpolední a večerní provoz v centru
Černošic
tel: 603 484 393
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FOTO: archiv zpěvačky

Emma Larsson Quartet
Kdy: čtvrtek 17. 10. ve 20.00
Kde: Club Kino
Americký jazz se švédskými kořeny – tak by
se dalo stručně charakterizovat vystoupení
švédské zpěvačky Emmy Larsson, která žije
v New Yorku.
Emma Larsson se narodila ve Švédsku a začala se učit na klavír ve věku osmi let. Byla to
láska na první pohled a na celý život! Od svých
dětských let věděla, že hudba bude hrát v jejím životě důležitou roli. Ve čtrnácti začala hrát
i na saxofon, ale klavír byl nadále jejím hlavním
nástrojem. Nakonec však dostal před oběma
nástroji přednost jazzový zpěv.
Emma Larsson natáčela a účinkovala
s mnoha známými umělci v mnoha zemích
a nyní působí jako jazzová zpěvačka a skladatelka, usazená v New Yorku. Pracuje jako
skladatelka i textařka. Mezi osobnosti, které
ji hudebně ovlivnily, počítá především Johna
Coltranea a Betty Carterovou, dále i Waynea
Shortera, Shirley Hornovou, Tynera McCoye
a Herbie Hancocka.
V New Yorku je Emma stabilně obklopena
prvotřídní kapelou. Klavírista Shedrick Mitchell je znám v jazzových kruzích svou spo-

FOTO: archiv Jamair

luprací s Kenny Garretem a Arethou Franklin,
kontrabasista Eric Revis je veteránem kvartetu Branforda Marsalise a bubeník Billy Drummond pravidelně hrává s Joem Hendersonem
a Freddiem Hubbardem. Americké kvarteto
Emmy Larsson můžete pravidelně slyšet na
vystoupeních v nejlepších jazzových klubech
v NYC, jako jsou Blue Note, Miles 'Café, Iridium, The Bar Next Door, Smalls Jazz Club
a Zinc Bar.
Finanční podmínky turné nám samozřejmě
nedovolí tyto velikány světového jazzu v České republice představit. Na českém turné tak
doprovodí Emmu osvědčení a ve středoevropském kontextu výjimeční hráči: americký pianista rakouského původu Walter Fischbacher,
český kontrabasista Jan Kořínek a německý
bubeník Thomas Esch.
Závěrem nechme okomentovat její tvorbu
jazzový kritikem Brente Blackem. „Má bezchybný timing, bezvadné frázování, skvělé napojení na publikum a vrozený dar vědět, kdy
ubrat a kdy naopak přidat na výrazu.“
Srdečně vás zveme ve čtvrtek 17. října od
20 hodin do černošického Club Kina. Vstupné v předprodeji v Club Kině stojí 150 korun,

-- Švédská zpěvačka Emma Larsson začínala
hrou na klavír a saxofon, pak ale dala přednost zpěvu. --

na místě 200 korun (pro seniory i na místě
150 korun). Vstupenky si můžete také zakoupit přes aplikaci SMS ticket.
Pavel Blaženín

JAMAIR
Kdy: pátek 18. října ve 20.00
Kde: Club Kino
JAMAIR, to jsou tři výrazní interpreti, kteří jsou ovlivněni různými hudebními žánry a kulturami, vzájemně prolínají své energie
na koncertech. 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.
JAkub Racek je kytarista a zpěvák, který prošel skupinami
mnoha žánrů. Bluegrassovou asociací ČR byl několikrát oceněn kytaristou roku.
MArio Biháry pak ztělesňuje spojení romského hudebního
cítění s klasickou, folkovou i moderní elektronickou hudbou,
popem a jazzem. Mario Biháry je výjimečný romský umělec.
Od osmi let je nevidomý. Jeho hlas je nezaměnitelný, originální
a zasahuje široké spektrum posluchačů. Jako fenomenálního
akordeonisty a pianisty si ho jako první všimla Zuzana Navarová a objevila v něm také výjimečný skladatelský talent.
IRena Budweiserová je zpěvačka charakteristická osobitým
a zároveň energickým projevem při interpretaci spirituálů, gospelů, bluesových skladeb, folkových balad a i jejích vlastních
písniček. Téměř třicet let byla oporou Spirituál kvintetu, „vlastnila“ jazzovou formaci Fade In, posléze Blue Soul, spolupracovala s řadou vynikajících muzikantů.
Srdečně vás zveme v pátek 18. října od 20.00 do černošického Club Kina. Vstupné v předprodeji v Club Kině stojí 150
korun, na místě 200 korun (pro seniory i na místě za 150 Kč).
Dále si můžete vstupenky zajistit online v síti SMS Ticket www.
smsticket.cz. Těšíme se na vás.
Pavel Blaženín
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Inbar Fridman Trio a La Banda de Contenedor v Club Kině
Kdy: pátek 25. října ve 20.00 a ve 21.30
Kde: Club Kino
Na pátek 25. října pro vás město připravilo
v Club Kině atypický, ale o to zajímavější dvojkoncert. Jako první vystoupí od 20 hodin trio
izraelské jazzové kytaristky Inbar Fridman.
O hodinu a půl později na něj naváže hudební
skupina z Teplic s názvem La Banda de Contenedor.
Inbar Fridman Trio
Inbar Fridman je krásná a oduševnělá žena
a zároveň vynikající jazzová kytaristka, mimo
jiné i spoluhráčka legendárního bubeníka Billyho Cobhama. Narodila se v Izraeli, kde získala
základní hudební vzdělání. Poté se přestěhovala do USA, aby pokračovala ve své jazzové
výuce bakalářským titulem na univerzitě v New
Jersey.
V New Yorku hrávala ve slavných jazzových
klubech Smalls, Fat Cat, 55 bar a Blue Note.
Abychom jmenovali alespoň některé slavné hudebníky, s nimiž vystupovala, byli to například
Aaron Goldberg, Steve Cardenas, Will Vinson,
Myron Walden a Harry Whitaker a další. Poté
se přesunula zpět do Izraele, s různými kapelami od té doby pravidelně cestuje a hostuje po
Evropě a Izraeli.
V Česku se Inbar představí na svém druhém turné v triu, obsazeném na české poměry velmi luxusními hudebníky. Na kontrabas ji

doprovodí Matěj Černý, za bicí usedne Marek
Urbánek. Více informací najdete na www.inbarmusic.com.
La Banda de Contenedor
La Banda de Contenedor je hudební skupina z Teplic. Na pohled jiná než ostatní. Inspirováni industriálním prostředím severních Čech
hrají na hrnce, barely, pokličky, kyblíky a kufr.
Vše poctivě ze smeťáku. K taneční rytmické
lince přidejte analogové syntezátorové plochy,
psychedelické kytary, atmosférický zpěv.
La Banda de Contenedor, navzdory experimentálnímu nástrojovému a zvukovému
složení, hraje písničky – sloka refrén. Zpívají
španělsky, anglicky a trochu česky. Přestože
jsou elektronickou kapelou, nepoužívají přednatočené podklady, samply ani smyčky – vše
vytvářejí na sto procent živě přímo na pódiu.
Ideově skupina vychází z legendární punkrockové scény v regionu, její členové ale
přišli z nejrůznějších žánrů, včetně jazzu nebo
symfonického orchestru. Vytváří tak zcela
specifickou zvukovou chemii. Kromě elektroniky a punku zaslechnete i osmdesátkový new
wave, hiphop nebo reggae.
Srdečně vás zveme na jeden, druhý či oba
koncerty. Vstupné stojí 150 korun. Vstupenky
si můžete také zakoupit přes aplikaci SMS ticket.

I letos oslavíme
Den mrtvých
aneb Dia de los Muertos!
Kdy: neděle 3. listopadu v 15.00
Kde: Sportpark Berounka
Dia de los Muertos podruhé v Černošicích! Nebudeme
se bát, ale budeme si pořádně užívat a oslavovat na počest mrtvých! V neděli 3. listopadu od 15 hodin rozkvete
Sportpark Berounka mexickou barevností a hravostí při
oslavách Día de los Muertos.
Připravujeme pro vás i vaše děti kreativní zábavu plnou barev a květin a vzpomínek na naše blízké. Přineste
si s sebou fotografii toho, na koho společně budeme
vzpomínat a kterou umístíme na barevný oltář. Bude hrát
hudba, budeme ochutnávat mexické dobroty a chybět
nebude ani malování na obličej, bez kterého by to ani
nebylo ono. V dílničkách si vyrobíme květinovou čelenku, namalujeme tradiční cukrovou lebku anebo plovací
svíčku, kterou pak pošleme se vzpomínkou po řece až
se vydáme za most mezi světy.
Sledujte nástěnky a události ve městě, abyste se včas
dozvěděli všechno podstatné. Vstup je samozřejmě
v maskách nebo s pořádně pomalovaným obličejem!
Všechny informace a novinky sledujte na www.partyaoslavy.cz/muertos.
Bára Nováková a Bára Malá

Pavel Blaženín

FOTO: archiv tria

-- Inbar Fridman je vynikající jazzová
kytaristka. --

Recitál Julie Šupíkové
Kdy: neděle 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
FOTO: archiv J. Šupíkové
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.
Zveme vás v neděli 20. října od
18 hodin do městského sálu na
Vráži. Vstupné 100 korun.
Pavel Blaženín
-- Kytaristka Julia Šupíková hraje hudbu klasických i současných skladatelů. --
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TÝDEN KNIHOVEN

Soutěžní kvíz pro děti:

Kdy: 30. 9. – 5. 10.
Kde: městská knihovna
Léto uteklo jako voda a je tu opět začátek podzimu a s ním přichází první říjnový týden,
který je věnovaný knihovnám a knihám – Týden knihoven. Letošní 23. ročník této celostátní akce, pořádané Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR, se věnuje
regionální historii.
Černošice patří do Svazku obcí – Region Dolní Berounka. Je to dobrovolný svazek
obcí a měst v okrese Beroun a okrese Praha-západ. Jeho sídlem jsou Dobřichovice,
sdružuje celkem 11 obcí. Celý region je protkán cyklostezkami, najdete zde hodně
památek a je tu stále co objevovat.
Lépe se s ním můžete seznámit prostřednictvím knih z naší knihovny. Najdete zde
například tituly: Okolí Berounky; Dolní Berounka; Karlštejn a okolí; Řevnice 750 let;
Střední Čechy; Černošice-vilové město na Berounce na historických pohlednicích;
Putování krajinou Berounky.
Připravované akce
Chtěla bych vás tímto pozvat do městské knihovny a seznámit vás s tím, co vás tento
týden čeká.
- Přihlášení nových čtenářů do konce roku zdarma
- Odpuštění poplatků za pozdě vrácené knihy
- 4. říjnové čtení pro děti – knížky o zvířátkách
- Písmenková soutěž pro letošní prvňáčky
- 13. kolo knihovnické tomboly
-	3. října – omalovánkový den, každý malý návštěvník knihovny dostane omalovánky
-	Výtvarná soutěž pro děti na téma: Černošice – tady bydlím. Namaluj obrázky Černošic – domy, místa, která máš ve městě rád, i to, co se ti nelíbí. Obrázek přines
opatřený jménem, adresou a věkem do 31. 10. do knihovny. Pět nejlepších malířů
odměníme knihou.
-	Vědomostní kvíz pro děti – Pokud se ti nechce malovat, můžeš soutěžit v našem
vědomostním kvízu o zvířátkách. Tři vylosované autory správných odpovědí také
odměníme knihou.
Přeji všem čtenářům i nečtenářům krásný podzim a těším se, že se brzy uvidíme.

1. Najdi ve větách názvy zvířat.
a) Celý život pouze bral, ale nic nedával.
b) Odjel daleko, za sedmero hory a sedmero řeky.
c) Katku na soutěž přihlásili rodiče.
d) Psi dostali dobroty, granule s masem.
e) Bohužel, vaše odpovědi nebyly správné.

2. 4 x ze světa zvířat. Doplň správné odpovědi:
nejrychlejší savec:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nejpomalejší savec:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nejtěžší savec:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nejvyšší savec: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Doplň zvířátka v názvu knížek:
Dobrodružství …………………..Zrzečky
Z deníku ………………………….Modroočka
O hajném Robátkovi a …………………..Větrníkovi
My tři a ……………….z Pětipes

Irena Šilhánková, knihovnice

Nové knihy v městské knihovně v Černošicích
Knížky pro dospělé:
BAUER, Jan: Až bude smrt mou paní – historický román z Čech ze 14. století;
CORTÁZAR, Julio: Nebe, peklo, ráj – román
argentinského prozaika a esejisty Julia Cortázara z roku 1963 se stal kultovní knihou a jedním
z hlavních experimentů 20. století. Zachycuje
osudy rozkolísaného a cynického hrdiny Horacia
Oliveiry, jenž v Paříži a v Buenos Aires prochází
strhujícím vývojem;
CROOS-MÜLLER, Claudia: Odvahu! – populárně naučná publikace proti stresu, úzkosti a panice, 12 vysoce efektivních cviků, které můžete
dělat kdykoliv a kdekoli; Štestí – populárně naučná publikace, okamžitá pomoc při pesimismu,
pochybnostech a smůle;
HORÁKOVÁ, Naďa: Ženy na pranýři – historický román odehrávající se ve 14. století v Brně;
CHAMBERLAINOVÁ, Diana: Nutné lži - pravda a spravedlnost jsou na jejich straně, ale proti
nim stojí celý systém. Nastává čas nutných lží;
KLEVISOVÁ, Michaela: Sněžný měsíc – detektivní román odehrávající se mezi obyvateli horských samot v Beskydech;
L’AMOUR, Louis: Muž proti muži – klasický
western přináší příběh muže, který chce bránit
majetek proti bezohlednému spekulantovi;
McKINLEY, Tamara: Příslib naděje – australský román;
MITCHELL, Alex: Balkon k nakousnutí – náměty k vytvoření zahrad na balkonech a střešních
terasách a rady k pěstování ovoce, zeleniny a bylinek v tomto prostředí;

ORGONIK, Daniel: Nejvyšší vrcholy evropských zemí – kniha nabízí pestrý výběr tras pro
vyznavače vysokohorské turistiky, ale i snadno
dostupné cíle pro rodiny s dětmi;
PATTERSON, James: Smečka – katastrofický
román;
SCOTT, Kylie: Věř mi – kniha popisuje život dívky, které přepadení v obchodě změnilo život;
SVEISTRUP, Soren: Kaštánek – dánský detektivní román;
ŠOLTÉSZ, Pavel: Případ sváteční sukně - česká historická detektivka;
TAYLOR, Patrick: Doktore, vy jste se zamiloval! – humoristický román z irského městečka;
WEIR, Andy: Marťan – napínavý sci-fi román;
ZÁVODSKÝ, Ondřej: Čas oligarchů, jejich
sluhů a nepřátel – kniha o české společnosti
a politice 20. a 21. století;
ZUSAK, Markus: Clayův most – citlivě vykreslený příběh o ztrátách, smutku a pocitech viny
a důležitosti vztahů mezi nejbližšími lidmi.
Knížky pro děti a mládež:
IZÁK, Martin: Jak dělají zvířátka; Moje první
hračky – leporela pro nejmenší;
KROLUPPEROVÁ, Daniela: Past na korunu
– detektivní příběh odehrávající se v Praze na
pozadí nově vzniklého Československa, pro děti
od 12 let;
LELARGE, Frabrice: Nemocnice pro zvířátka
– knížka o tom, jak se léčí zvířátka, když jsou nemocná, pro děti předškolního věku;
LOEFFELBEIN, Christian: Vítejte ve škole

strašidel profesora Krákory – pohádkové dobrodružné příběhy o strašidlech, pro mladší děti;
SKYE, Obert: Příšerka z kumbálu – humorné
deníkové zápisky Roba Licouse doprovázené komiksovými ilustracemi, pro starší děti;
SPYRI, Johanna: Heidi, děvčátko z hor – vyprávění o osiřelé švýcarské holčičce, která žije
jen s dědečkem vysoko v Alpách, pro děti od 10
let;
TOMAN, Marek: Cukrárna U Šilhavého Jima
– humoristický román pro starší děti i dospělé;
WALLIAMS, David: Dědečkův velký útěk –
dobrodružný, humorný a dojemný román pro
děti o silném poutu mezi malým vnukem a jeho
dědečkem.
Oznámení o uzavření městské knihovny
Městská knihovna bude z důvodu přestěhování do nových prostor ve dnech 7. 11.
a 8. 11. uzavřena.
Irena Šilhánková
knihovnice

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

Den otevřených dveří v SVP se vydařil
Kdo v prvním zářijovém týdnu zavítal na den otevřených dveří střediska
výchovné péče v Dobřichovicích, rozhodně se nenudil. Středisko nabízí
bezplatné ambulantní služby v oblasti psychologického a speciálně pedagogického poradenství dětem a rodinám.
Osvětu těchto služeb, které mohou mít lidé v regionu k dispozici, přijel
podpořit Tomáš Klus. Společně s jeho ženou Tamarou se mu podařilo vytvořit velice příjemnou a neformální atmosféru. Návštěvníci si s nimi mohli
nejen zazpívat, ale také tvořit obrazy ze skleněné drtě, vyrábět dárkové
krabičky a protáhnout se při lukostřelbě a jiných sportovních aktivitách.
Podpora při výchově dětí či konzultace některých jejich projevů se někdy může hodit mnohým z nás, a jak Tomáš zdůraznil, „je užitečné přijít
včas a ne, až když hoří“. Více na www.svpd.cz. Budeme se těšit na další
pohodové odpoledne třeba i v příštím roce.
Dagmar Skalická, SVP Dobřichovice

3xFOTO: archiv SVP Dobřichovice

-- Osvětu služeb střediska výchovné péče přijel podpořit
Tomáš Klus s manželkou. --

-- Pro děti byl připraven program, aby se nenudily. --

inzerce

Salon

Mokropeská 2026, Černošice

P E DI K Ú R A

Procházková Michaela-pracovní doba dle objednávek
na tel. 702 046 712

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

Hledáme posilu pro admin
istrativu
Babičkářství a Familium jsou internetové obchody
s dárky pro celou rodinu, které sídlí v Černošicích.
Hledáme pro podzimní sezónu 2019 příjemnou spolupracovnici na částecný úvazek. Jedná se o administrativní práci a dále kontakt s lidmi na informační telefonní lince, na kterou pricházejí dotazy zákazníků e-shopu.
Rádi přijmeme šikovnou energickou posilu, může se hodit i pro maminku na
startu po rodičovské dovolené. Jedná se o 5 všedních dnů v týdnu (prioritně
dopoledne) v období září až prosinec 2019. Atraktivní ohodnocení.

Monika Kopřivová
E-mail: info@babickarstvi.cz
Mobil: 777 079 726
www.babickarstvi.cz
www.familium.cz
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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
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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

www.pavelhokr.cz

AUTO
STAVEBNÍ PRÁCE
SERVISPNEU
V SERVIS
ČERNOŠICÍCH
V ČERNOŠICÍCH

zednické a obkladačské práce
KVALITNÍ NÁHRADNÍ DÍLY A DOBŘE
ODVEDENÁ
PRÁCE
NÁS SAMOZŘEJMOST.
KVALITNÍ
NÁHRADNÍ
DÍLYJEAUDOBŘE
ODVEDENÁ PRÁCE JE U NÁS- SAMOZŘEJMOST.
- opravy, rekonstrukce, fasády

www.zjservis.czwww.zjservis.cz
- sádrokartonářské práce
malířské
tel.: 604 519 111tel.: 604 -519
111 práce, štuky, omítky
- pokládka podlahových krytin
DOBŘICHOVICKÁ 1014
- VEDLE ESO1014
MARKETU
DOBŘICHOVICKÁ
- VEDLE ESO - MARKETU
chodníčky, terasy, ploty, práce na zahradě
ČERNOŠICE, 252 28ČERNOŠICE,
· SERVIS@zjservis.cz
252 28 · SERVIS@zjservis.cz
- bourací práce apod.
PO-PÁ 7 -17, SO 8PO-PÁ
-12 NEBO
DOHODĚ
7 -17,POSOTEL.
8 -12
NEBO PO TEL. DOHODĚKontakt: 608 72 50 84
Truhlářství Hložek
zakázková výroba
kuchyně
schodiště
dveře
podlahy
vestavěné skříně
zahradní program

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

www.lunaexpres.cz

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

TAXI

B+B

TAXI

Octávia combi

Km 19,90 Kč centrum 420,– letiště 580,–
Předobjednávky tel. 603 414 823
B.Bazika Ukrajinská 1480, Černošice
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tel.: 251 643 266

Kateřina Kuťáková

Kadeřnictví

dámské
pánské
dětské

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

Tel. 730 899 322

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

V RbH294
– kousek
pod Centrem Vráž, mapa na stránkách
KDE:602
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
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 Vertikální

Pro Váš exterier
u Markýzy
u Sítě

proti hmyzu
žaluzie
u Venkovní rolety
u Rolovací garážová vrata
u Venkovní

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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Ověřte si pokrytí
a získejte slevu.

50 %

Výlet
nepočká

na
slevaroku
t
r
čtv

Stabilní pevný 5G internet bez
závazku a datových limitů na
vás počká doma. Nyní s parádní
slevou a praktickým dárkem na
výlet. Akce platí do 31. 10. 2019
800 666 777
www.5Gvevzduchu.cz
Překvapivá volnost
38

inzerce

Baby Club OTTOMÁNEK s.r.o.
Tel.: 603 495 368, 603 745 576

ÿLVWtUQD
RGďYĪ

E-mail : info@ottomanek.cz

Přijímáme děti od 3 do 6 let do

školka s akreditací MŠMT
- 4x týdně angličtina – český lektor i rodilý mluvčí
- 2x týdně plavání
- kvalitní příprava předškoláků
- zajímavé měsíční projekty
- prožitková pedagogika
- možnost nepravidelné docházky
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MŠ OTTOMÁNEK
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VÍKEND PRO BYSTRÉ HLAVIČKY
18.10. – 20.10. 2019

- na chalupě v Dolní Suché
- pro děti 1. – 5. třída
- celovíkendová IQ hra, kvízy, hádanky, pokusy

… více na

www.ottomanek.cz
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www.presstocistirna.cz
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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

Have
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Jaroslav Pýcha
& 722 490 490

S
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Váš certifikovaný realitní makléř

Anglická
škol�a � škola
v ČERNOŠIC��H

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

www.klckrystof.cz

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
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