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Podmínky pro cyklistiku jsou tu excelentní
V březnu se chtěl rozloučit s profesionální dráhou cyklisty na legendárním závodě v Jihoafrické republice. Místo toho Kristián Hynek na
kole rozvážel polévky zdravotníkům
do nemocnic po Praze. Plánovaný
konec kariéry tak kvůli pandemii
nejspíš o rok posune a pokusí se
získat jedinou chybějící medaili:
zlato na MS.
XX Letos v březnu jste se chystal již
posedmé na vyhlášený závod horských kol Cape Epic do Jihoafrické
republiky. Kdy a jak jste se dozvěděl,
že se kvůli pandemii ruší?
My jsme dokonce do JAR odjeli. Na místě jsme byli už deset dní před závody.
pokračování na str. 11

Foto: archiv K. Hynka

-- Kristián Hynek (vlevo) patří mezi přední české bikery. --

Jazzový dýchánek s Petrou Vlkovou a Václavem Tobrmanem
Kdy: pátek 17. července ve 20.00
Kde: Club Kino
Od vystoupení zpěvačky Petry Vlkové
a zpívajícího pianisty Václava Tobrmana
čekejte hlavně pestrost a zábavu. Podstata koncertu bude jazzová, ale u jazzu
rozhodně nezůstane. Zazní i pár ikonických popových songů, a co je důležité,
také několik slavných českých (filmových) melodií. Oba aktéři milují kouzlo
okamžiku a jsou duchem baviči. Počítejte
proto s jistou mírou improvizace a spontánním vývojem večera včetně možnosti,
že se ke zpěvu přidá i publikum nebo se
někdo pustí do tance.
Hudební spolupráce Petry a Vaška letos započala svůj čtvrtý rok a k velké radosti obou protagonistů se stále častěji
stáčí směrem ke koncertním vystoupe-

ním. Oba interprety samozřejmě můžete
vidět a slyšet i v mnoha dalších hudebních
projektech. Petra je nejvíc doma v jazzu

a swingu, ale s velkou oblibou také propojuje jazzové prvky s popem. Velmi ráda
si hraje s melodiemi a frázováním a díky
svojí hravosti umí notoricky známé kousky posunout za hranice jejich běžné inFoto: archiv interpetů
terpretace. Vaškovou doménou je jeho
všestrannost: hraje, zpívá, moderuje,
skládá hudbu i texty. A kromě toho, že je
velmi vyhledávaným doprovazečem zpěvaček všeho druhu, se vyznačuje také
schopností zahrát a zazpívat na přání
prakticky cokoli.
Nenechte si ujít tento jedinečný
dýchánek v pátek 17. července od
20 hodin na zahrádce Club Kina. V případě nepříznivého počasí se koncert
uskuteční v clubu. Vstupné v předprodeji
100 Kč, na místě 150 Kč.

-- Petra Vlková a Václav Tobrman --

Pavel Blaženín
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Participativní rozpočet pro Černošice (PaRo)
Tento nástroj přímého zapojení občanů
do rozhodování o určité části finančních
prostředků města je aktuálně připravován i u nás v Černošicích. Po pozitivních
zkušenostech z blízkých i vzdálených
měst České republiky (namátkou Říčany,
Brno, Chýně, Kladno, Slivenec) se můžeme těšit i my. PaRo lze zjednodušeně
vysvětlit jako řetězec, v němž samospráva uvolní finanční prostředky, lidé navrhnou nápady na zlepšení v rámci obce,
tyto návrhy odevzdají písemně a následně je prodebatují se sousedy. O těch
nejúspěšnějších se následně hlasuje
a vítězné návrhy jsou realizovány z uvolněných prostředků.
PaRo funguje na principu co nejužšího propojení občanů a městské správy.
V kontextu PaRo je město tím, kdo uvolňuje určité množství finančních prostředků, o jejich využití mohou rozhodnout
právě občané. Množství uvolněných
financí je odvislé od vůle města. Avšak
nejčastěji se jedná o částky v řádech
statisíců až jednotek milionů korun, a to
v závislosti na velikosti města a jeho rozpočtových možnostech.
V prvotní fázi občané znají částku, jež
je k dispozici, a pravidla pro návrhy a mohou podávat návrhy na projekty, které by
rádi realizovali. Nejčastěji se jedná o doplňování městského mobiliáře, ať už jde
o koupi nových laviček na konkrétní místa, nebo umístění veřejných WC v exponovaných lokalitách nebo výstavbu dět-
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budek, umístění kamer k popelnicím, Tato skupina má za úkol specifikovat, jak
výsadba aleje, veřejné hodiny, digitální by měl PaRo fungovat, jak by se mělo
informační tabule na zastávce MHD či o projektech rozhodovat (způsob hlasomlýnské vodní hřiště. Jak je patrno, ob- vání), jak zapojit co nejvíce občanů, zda
čanům je nabídnuta možnost poměrně cyklus opakování PaRo bude jednoletý
zásadním způsobem promluvit do vývoje nebo dvouletý apod. Hlavním cílem úvodjejich vlastního okolí.
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Dále jsou tyto projekty
z hle- ny bude připravit podklad
pro spolupráci
Evropská
unie
Evropský sociální fond
Evropský
sociální
diska realizovatelnosti
a
pravidel,
která
s
externím
dodavatelem,
který
zajistí fond
vyOperační program Zaměstnanost
Operační program Zaměstnanos
budou specifikována v nejbližší době. tvoření webové aplikace pro informování
Například zda lze žádanou lavičku umís- a hlasování občanů města. Pokud vše
tit v konkrétním místě (je-li pozemek ve půjde správným směrem, můžeme se
vlastnictví města). Po prověření návrhů si těšit na první ročník participativního rozobčané zvolí ten, který se jim nejvíce líbí. počtování již v příštím roce.
Po ukončení hlasování a vyhlášení vítězZa přípravnou skupinu
Marek Jeřicha, zastupitel,
ného projektu jej město realizuje.
Česká pirátská strana
Přidanou hodnotou pro město je větší
Michal Greguška,
míra zapojení občanů a jejich lepší orienprocesní manažer, MěÚ Černošice
tace v problematice správy obce. Zároveň si tak město může ověřovat, zda jeho
politika souzní s přáními občanů. Velmi Aktivita je realizována v rámci projektu
efektivně může PaRo poukázat na chy- „Otevřené město Černošice“, reg. č. CZ.03
bějící občanskou vybavenost tam, kde .4.74/0.0/0.0/17_080/0010044.
byla doposud opomíjena. Sekundárním
přínosem je popularizace nástrojů, jako
jsou veřejná zasedání zastupitelstva,
webové služby (např. GObec) apod.

MĚSTO ČERNOŠICE hledá nové kolegy na 2 volné pracovní pozice:
REFERENT/KA ODBORU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
(pracoviště Černošice)
Náplň práce:
•	pořizování územně plánovacích dokumentací a územně plánovacích podkladů ve správním území obce s rozšířenou působností Černošice
•	zpracování závazných stanovisek pro vydání rozhodnutí nebo jiného úkonu podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
•	výkon dalších činností úřadu územního plánování podle stavebního zákona
Nabízíme:
• platové ohodnocení v 10. platové třídě
• pracovní poměr na dobu neurčitou, termín nástupu dle dohody
• možnost práce i na kratší úvazek
• pozice vhodná i pro absolventy
•	benefity: pružná pracovní doba (flexibilní začátek/konec pracovní doby) s čtvrtletním vyrovnávacím obdobím, dovolená 5
týdnů, 5 dnů placeného pracovního volna (sickdays), stravné ve výši 100 Kč za odpracovaný den, příspěvek na vzdělávání
a volnočasové aktivity aj.
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.
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Jednou větou...
• O pronájem Café Vera ve sportovní
hale Věry Čáslavské projevily zájem
více přes dvě desítky potenciálních
nájemců a formální písemnou nabídku později ve lhůtě předložilo deset
z nich. Radu města tak čeká obtížný
úkol. Výběr bude zřejmě dvoukolový.
• 15. července na veřejném zasedání
zastupitelstva budou po několika odkladech kvůli epidemické situaci konečně
představeny dvě studie možné budoucí
podoby nového hřbitova na konci Husovy ulice.
• Pokračuje řešení situace s pozemky
kolem vodních vrtů na okraji Černošic
u Radotínské ulice, a to na úrovni státní správy i samosprávy: Stavební úřad
svolal jednání účastníků řízení (města
a vlastníků pozemků) o dodatečném
povolení již vybudovaného oplocení
ochranného pásma, které stanovil Odbor životního prostředí v roce 2010.
Vedení města na základě právní analýzy
předložilo vlastníkům pozemků návrh
jednorázového vyrovnání (bez změny
vlastnictví) v souladu s tím, jaké řešení
omezení výkonu vlastnických práv na
takových pozemcích předpokládá česká legislativa.
• V důsledku silné kritiky ze strany
měst a obcí, že k jejich tíži vláda prosadila financování kompenzačních
bonusů formou vratky daně ze závislé
činnosti, z níž pochází významná část
jejich příjmů, byl jako kompenzace vládou připraven návrh na jednorázové
posílení obecních příjmů o 1200 Kč na
jednoho obyvatele.
• Ve veřejné sbírce „Noha pro Sebíka“
na pořízení bionické nohy pro žáka černošické školy, kterému musela být kvůli
nemoci amputována levá noha nad kolenem, již bylo (k 15. 6.) shromážděno
2 072 872,28 korun od 1 627 dárců.
Skvělá zpráva pro Sebíka, skvělá zpráva také o lidech v Černošicích.
• V reakci na opakované poškozování

a znečišťování veřejného majetku v areálu u základní školy schválilo zastupitelstvo novelou vyhlášky o veřejném
pořádku zákaz konzumace alkoholu
v celém volnočasovém a sportovním
areálu mezi ulicemi Školní, K Lesíku
a A. V. Nováka, s výjimkou akcí organizovaných se souhlasem či podporou
ze strany města, popř. přímo městem.
• Rada města souhlasila s výběrem
dodavatelů na dokončení a vybavení IT
učebny v základní škole.
• Mariánská pouť bude mít letos na
černošické návsi kulturní program,
stánky a atrakce pouze v sobotu (15.
srpna), pokračovat bude v neděli tradiční mší v kostele Nanebevzetí Panny
Marie.
• Rada souhlasila s použitím investičního fondu školky Barevný ostrov na
vybudování bezpečné víceúčelové venkovní herní plochy s pískovištěm a mlhovištěm v ceně 1,07 mil. Kč vč. DPH.
• Město opět převzalo záštitu nad Černošickým během, který letos proběhne
19. září.
• Vybrali jsme stavební firmu na rekonstrukci dvora hasičské zbrojnice, JPR
Realizace s.r.o., s nabídnutou částkou
1,157 mil. Kč + DPH, která bude hrazena převážně z evropské dotace.
• Brzy začne oprava povrchu Slunečné a Poštovní ulice – viz informace
uvnitř listu.
• Zastupitelstvo zahájilo projednávání změny územního plánu v lokalitě
Akátová, nevyužilo předkupního práva
na koupi rekreační stavby na lesním
pozemku v Habřinách, odsouhlasilo
poskytnutí provozní dotace zimnímu
stadionu ve výši 200 tisíc Kč, pověřilo
zastupitele Marka Jeřichu prováděním
sňatečních obřadů a schválilo závěrečný účet a účetní uzávěrku za rok 2019.
Přeji dětem hezké prázdniny, dospělým
krásnou dovolenou!

Doporučení pro
obyvatele Černošic:
Stáhněte si, prosím, do mobilního telefonu aplikaci V obraze – funguje tak, že
Vám v mobilu automaticky zobrazí všechny
nově zveřejněné aktuality a události, které
přidáme na městský web. Touto aplikací
jsme nahradili dřívější SMS rozhlas. Je to
nejrychlejší a spolehlivý způsob, jak Vás
můžeme informovat o důležitých věcech.
Děkujeme za spolupráci!

Filip Kořínek
starosta@mestocernosice.cz

INFORMAČNÍ LIST – periodický tisk územně-správního celku města Černošice
Vydavatel: Město Černošice, Riegrova 1209, 252 28 Černošice, IČO 00241121, www.mestocernosice.cz | Vydavatel - kontaktní osoba: Mgr. Adéla
Červenková, adela.cervenkova@mestocernosice.cz| Hlavní editorka: Mgr. Dana Jakešová | Kontakty: tel. 723 525 774 | e-mail redakce: redakce@
mestocernosice.cz, e-mail inzerce: inzerce@mestocernosice. cz | Jazyková korektura: Mgr. Tereza Jeřichová | Adresa redakce: MěÚ Černošice, Karlštejnská 259 | Redakční rada: redakcni.rada@gmail.com | Sazba: milan.pavlicek@napilno.cz | Tisk: Tiskárna JDS, spol. s r.o., Černošice |
Evidenční číslo: MK ČR E 14138 | Náklad: 3 100 výtisků | Redakce si vyhrazuje právo krátit a upravovat příspěvky po stylistické stránce.
Nevyžádané rukopisy, fotografie ap. se nevracejí. | Uzávěrka příštího čísla: ve čtvrtek 16. července v 10 hodin.
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Blíží se uzavírka Slunečné a Poštovní ulice
Začátkem prázdnin začne jihočeská firma ZNAKON opravovat Slunečnou a následně Poštovní ulici. V rámci této akce
bude obnovena obrusná vrstva asfaltu,
který je již ve špatném stavu, dříve než se
poruchy objeví i v dalších vrstvách vozovky, a oprava by se tak stala nákladnější.
O tuto zakázku byl ze strany stavebních
firem velký zájem. Výběrového řízení se
účastnilo 9 firem a vítězná nabídka byla
o necelých 30 % nižší než předpokládané náklady vyplývající z rozpočtu projektanta. I tak nás oprava Slunečné od
Brusinkové po ulici Dr. Janského vyjde
na 3.439.875 Kč s DPH a oprava Poštovní od Fügnerovy po Komenského ulici
bude stát 1.206.790 Kč. Slunečná ulice
bude opravena ve dvou etapách. Jako
první bude uzavřen úsek od Větrné po
Mokropeskou ulici.
Objížďka autobusu
Autobus linky 665 bude muset jezdit po objízdné trase. Ve stávající trase
pojede do zastávky Javorová, projede
Větrnou ulicí a zatočí do Mokropeské,
ve které bude zřízena před křižovatkou
s Brusinkovou náhradní zastávka za dočasně zrušenou Na Ladech. Autobus
se napojí zpět na svou trasu v křižovatce Mokropeská – Slunečná, která bude
kvůli tomu dočasně upravena, aby ji projel. Ve druhé etapě, kdy bude opravována Slunečná ulice od Mokropeské po Dr.
Janského, bude muset dojít k částečnému přesunutí autobusu na jinou trasu.

Po stávající trase pojede Slunečnou ulicí
ke křižovatce s Brusinkovou, kde bude
zřízena dočasná zastávka za zrušenou
Na Ladech. Bude pokračovat Brusinkovou ulicí do Mokropeské, kde zatočí do
Školní ulice, projede ulicí K Lesíku a na
svou trasu se vrátí u železničního přejezdu. Zastávky U Kamenného mostu a Masopustní náměstí budou při druhé etapě
mimo provoz.
Přesné termíny trvání jednotlivých etap
nejsou v době uzávěrky tohoto čísla známy. Upřesníme je na našich webových
stránkách a v informačních letácích distribuovaných do schránek nemovitostí
v trase rekonstrukce.
Rekonstrukce ulice Zdeňka Škvora
Projekt na opravu této ulice doznal
v průběhu let značných úprav. Podílel
se na něm architekt Štáfek ze sdružení
SUM architekti a finální podobu mu dodal silniční ateliér PPU. Cílem projektu je
vybudování veřejného prostoru zejména
pro pěší, neboť se jedná o jednu z hlavních přístupových tras od vlakové zastávky k základní škole. Důraz byl kladen na
kvalitní materiálové řešení a pobytovou
funkci ulice. Zpevněné povrchy budou
kamenné tvořené žulovou dlažbou na
pojížděných částech a kamennými odseky na pochozích plochách. Ulice bude
členěna tak, aby nesloužila jako parkoviště, ale spíše jako pěší zóna. Pobytovou funkci podpoří umístění laviček. Celý
prostor je pojat tak, aby navazoval na bu-

doucí podobu vlakové zastávky Černošice–Mokropsy v rámci rekonstrukce železniční trati Praha – Beroun, se kterou
by se měla ulice propojit. Při prvním výběrovém řízení jsme neobdrželi žádnou
nabídku, při opakovaném pokusu jsme
dostali čtyři nabídky. Zvítězila firma WALCO CZ s.r.o., IČ: 25640623, se sídlem
Dobronická 1256, 148 25 Praha 4, za
celkovou cenu 2 120 878 Kč bez DPH.
Doplnění chodníku v Říční ulici
Pěší chůze přes železniční přechod
v Říční ulici není dnes ani komfortní, ani
bezpečná. Chodci se od ul. Dr. Janského vyhýbají kontejnerům, proplétají se na
úzké ulici mezi auty. To je hlavním důvodem, proč jsme nechali zpracovat projekt na dobudování chodníku a následně
využili možnosti požádat o dotaci tohoto
druhu přes MAS Karlštejnsko. Byli jsme
úspěšní. Současně s chybějícím chodníkem bude vybudován i chodník v navazujícím úseku Říční ulice mezi ulicemi
Zdeňka Lhoty a Topolská, včetně nového
veřejného osvětlení. Cesta na vlakovou
zastávku tak dozná potřebného vylepšení v podobě bezpečné pěší trasy. V rámci veřejné zakázky byla vybrána nabídka
firmy ZIMERSTAV z Krásného Dvora za
celkovou cenu 966.597,03 Kč. Dotace
pokryje 95 % uznatelných nákladů.
Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic
a správy majetku

Ze 46. jednání Rady města Černošice (25. 5. 2020)
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY
MAJETKU
• Předkupní právo ke stavbě č.e. 909
na pozemku parc.č. 4048 ve vlastnictví města
Rada města Černošice doporučuje
zastupitelstvu města nevyužít svého zákonného předkupního práva k rekreační stavbě č. e. 909 (za cenu ve výši
300.000 Kč, vyplývající ze smlouvy
uzavřené mezi paní M.B. (prodávající)
a panem D. B. (kupující) ze dne 23. 4.
2020); upozorňuje kupujícího předmětné stavby, že tato se nachází uprostřed
lesního pozemku ve vlastnictví města
(p.č. 4049/1) a rada města nebude souhlasit s provedením žádných stavebních
úprav vzhledem k tomu, že dlouhodobým zájmem města je odstranění stavby
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na pozemku (p.č. 4048) a obnovení lesa
v souladu s územním plánem.
• Rekonstrukce zpevněných ploch
hasičské zbrojnice - výběr zhotovitele, TDI a BOZP
Rada města Černošice bere na vědomí informace o veřejné zakázce
na zhotovitele stavby „Rekonstrukce
zpevněných ploch hasičské zbrojnice,
Černošice“; souhlasí 1) s výběrem
nejvhodnější nabídky společnosti JPR
Realizace s.r.o., IČ: 05774063, se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, na
zhotovení stavby „Rekonstrukce zpevněných ploch hasičské zbrojnice, Černošice“ za celkovou cenu 1.157.000
Kč bez DPH, 2) s postupem dle článku
2.3.8.b) vnitřního předpisu č. 5 o zadávání veřejných zakázek pro postup oslo-

vení 1 uchazeče pro výkon funkce TDI
a koordinátora BOZP, 3) s cenovou nabídkou Libora Hrdouška ze společnosti RA15 a.s., IČ: 06647642 se sídlem
Nádražní 1272/15, 150 00 Praha 5 na
výkon funkce TDI a koordinátora BOZP
ve výši 26.000 Kč bez DPH/měsíčně
s předpokládanou dobou plnění 1,5
měsíce; schvaluje 1) uzavření smlouvy
o dílo mezi společností JPR Realizace
s.r.o., IČ: 05774063, se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, a městem
Černošice na provedení akce „Rekonstrukce zpevněných ploch hasičské
zbrojnice, Černošice“, 2) objednat činnosti spojené se zajištěním výkonu funkce TDI a zajištění koordinátora BOZP při
akci „Rekonstrukce zpevněných ploch
hasičské zbrojnice, Černošice“.

z radnice
• Předávací místo vodovodu - stavební úpravy a telemetrie
Rada města Černošice bere na vědomí
nutnost provedení stavebních úprav předávacího místa vodovodu - AŠ Radotín
dle standardů PVK k zajištění efektivnějšího provozování vodovodu; souhlasí 1)
s cenovou nabídkou společnosti AQUACONSULT, s. r. o., IČ: 47536209, se
sídlem Dr. Janského 953, 252 28, Černošice pro zajištění úprav předávacího
místa vodovodu - AŠ Radotín dle požadavků PVK vč. pořízení telemetrie za celkovou cenu 249.110 Kč bez DPH (DPH
bude uplatněno), 2) s uzavřením smlouvy
o dílo mezi městem Černošice a společností AQUACONSULT, s. r. o. č. CES
259/2020; schvaluje výjimku dle bodu
2.3.8 písm. c) směrnice o zadávání veřejných zakázek pro oslovení jediného
dodavatele.
• „Vybavení zrekonstruované učebny
informatiky IT technikou“ - vyhlášení
VZMR na vybavení učebny informatiky serverem, softwarem, PC a monitory
Rada města Černošice schvaluje výzvu
vč. zadávací dokumentace a návrh kupní smlouvy (CES č. 261/2020) k veřejné zakázce „Vybavení zrekonstruované
učebny informatiky IT technikou“; souhlasí 1) s postupem dle článku 2.3.8.c)
vnitřního předpisu č. 5 o zadávání veřejných zakázek pro postup oslovení 1
uchazeče v odůvodněných případech,
se zkrácením lhůty pro podání nabídek
z důvodu včasného uzavření smlouvy
a nutné realizace v průběhu letních školních prázdnin; pověřuje 1) Jiřího Jiránka, Petra Cepka a Pavlu Hoppovou jako
členy komise pro otevírání a hodnocení
nabídek, 2) Moniku Formáčkovou a Renatu Duchoslavovou jako náhradní členy
komise pro otevírání a hodnocení nabídek.
• Bezpečné chodníky - chodník v ulici Říční v Černošicích - výsledek
výběrového řízení na zhotovitele
a schválení nové výzvy k podání nabídek
Rada města Černošice bere na vědomí informace o veřejné zakázce na
zhotovitele stavby „Bezpečné chodníky
- chodník v ulici Říční v Černošicích“;
souhlasí s vyloučením nabídky společnosti ELEKTROŠTIKA, IČ: 48041122,
se sídlem U Družstva Ideál 1283/13 na
zhotovení stavby „Bezpečné chodníky chodník v ulici Říční v Černošicích“ za
celkovou cenu 1.461.363 Kč bez DPH;
schvaluje výzvu vč. ZD a návrhu smlou-

vy o dílo (CES 191/2020) na výběr
zhotovitel akce „Bezpečné chodníky chodník v ulici Říční v Černošicích - II.“.
• Rekonstrukce komunikací v Černošicích-ulice Karlická a Pražská 1
- vyhlášení VZMR
Rada města Černošice bere na vědomí nutnost realizovat stavební úpravy
komunikace v ulici Karlická a Pražská 1
dle zpracované PD; schvaluje výzvu vč.
zadávací dokumentace a návrh smlouvy
o dílo k veřejné zakázce Rekonstrukce
komunikací v Černošicích-ulice Karlická
a Pražská 1; pověřuje 1) Jiřího Jiránka,
Petra Cepka a Renatu Duchoslavovou
jako členy komise pro otevírání a hodnocení nabídek, 2) Pavlu Hoppovou,
Lucii Poulovou a Petru Hlavičkovou jako
náhradní členy komise pro otevírání
a hodnocení nabídek.
• „Vybavení interiéru zrekonstruované učebny informatiky v ZŠ Černošice“ - vyhlášení VZMR na vybavení
nábytkem, projektorem a interaktivní tabulí
Rada města Černošice schvaluje výzvu vč. zadávací dokumentace a návrh
kupní smlouvy (CES č. 260/2020)
k veřejné zakázce „Vybavení interiéru
zrekonstruované učebny informatiky
v ZŠ Černošice“; souhlasí se zkrácením lhůty pro podání nabídek z důvodu
včasného uzavření smlouvy a nutné realizace v průběhu letních školních prázdnin; pověřuje 1) Jiřího Jiránka, Tomáše
Havránka a Petra Cepka jako členy komise pro otevírání a hodnocení nabídek,
Pavlu Hoppovou, Moniku Formáčkovou
a Renatu Duchoslavovou jako náhradní
členy komise pro otevírání a hodnocení
nabídek.
• Rekonstrukce ulice Zdeňka Škvora
- 2.vyhlášení VZMR
Rada města Černošice bere na vědomí 1) informaci, že do konce běhu
lhůty nebyla podána jediná nabídka, 2)
nutnost vyhlásit nové výběrové řízení na
veřejnou zakázku pod názvem Rekonstrukce ulice Zdeňka Škvora; schvaluje
výzvu vč. zadávací dokumentace a návrh smlouvy o dílo (CES č.200/2020)
k veřejné zakázce Rekonstrukce ulice
Zdeňka Škvora; pověřuje 1) Jiřího Jiránka, Petra Cepka a Renatu Duchoslavovou jako členy komise pro otevírání
a hodnocení nabídek, 2) Pavlu Hoppovou, Lucii Poulovou a Petru Hlavičkovou
jako náhradní členy komise pro otevírání
a hodnocení nabídek.
• Dodatek č. 8/200/2014 k pojistné
smlouvě č. 0503503015 pro pojiš-

tění odpovědnosti zaměstnance za
škodu způsobenou zaměstnavateli
při výkonu povolání
Rada města Černošice schvaluje dodatek č. 8 k pojistné smlouvě pro pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu
způsobenou zaměstnavateli při výkonu
povolání s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s., IČ: 46973451, sídlem: Praha 2, Římská 45, PSČ: 120 00, který
upravuje počet zaměstnanců na pojistné
období od 1. 6. 2020 do 31. 5. 2021 za
částku 33.507 Kč/rok.
FINANČNÍ ODBOR
• Rozpočtové opatření č. 25 a změna
rozpisu rozpočtu č. 18
Rada města Černošice schvaluje 1) rozpočtové opatření č. 25, 2) změnu rozpisu rozpočtu č. 18.
• Metodika uplatnění DPH při změně
sazby - vodné a stočné
Rada města Černošice schvaluje metodiku uplatnění DPH při změně sazby
vodné a stočné z 15 % na 10 %.
SPRÁVNÍ ODBOR
• Určení místa a stanovení doby
pro sňatečný obřad dle § 663 z. č.
89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů, a zákona
č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu
a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Rada města Černošice určuje místo
a dobu pro sňatečný obřad dle § 663
z. č. 89/2012 občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů, a zákona
č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu
a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů: a) Černošice, Střední 403 (ZUŠ),
každý pátek od ledna do listopadu běžného roku, od 9.00–12.00 hod., b) Černošice, Karlštejnská 259, každý pátek
od ledna do prosince běžného roku, od
9.00–12.00 hod. V jiné dny lze obřad
uskutečnit za správní poplatek 1.000 kč
a za předpokladu, že úřad bude schopen
zajistit organizační nutnosti.
ODBOR VEDENÍ MĚSTA
• Program 14. zasedání zastupitelstva města
Rada města Černošice schvaluje program 14. zasedání zastupitelstva města.
ODBOR TECHNICKÝCH SLUŽEB
• Smlouva o převzetí odpadu k využití CES 258/2020
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z radnice
Rada města Černošice schvaluje výjimku dle čl. 2 odst. 2.3.8 písm. c)
Vnitřního předpisu č. 5 o zadávání veřejných zakázek; souhlasí s uzavřením
Smlouvy o převzetí odpadu k využití
CES 258/2020 se společností Osbet
Bio s.r.o., Polní 291, 252 29 Lety, IČ
2716090 na ukládku biologicky rozložitelného odpadu za cenu 480 Kč/t.
ÚSEK PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ
A KOMUNIKACE
• Zrušení veřejné zakázky „Vzdělávání zaměstnanců MěÚ Černošice II“
Rada města Černošice souhlasí se
zrušením veřejné zakázky malého rozsahu „Vzdělávání zaměstnanců MěÚ
Černošice II.“, která byla vyhlášena dne

30. 04. 2020, z důvodu neobdržení žádné nabídky.
• Veřejná zakázka malého rozsahu
Vzdělávání zaměstnanců MěÚ Černošice II. - opětovné vyhlášení
Rada města Černošice souhlasí
s realizací veřejné zakázky Vzdělávání zaměstnanců MěÚ Černošice II;
schvaluje výzvu a zadávací dokumentaci včetně návrhů smluv o dílo CES
214/2020 a 215/2020 k veřejné zakázce Vzdělávání zaměstnanců MěÚ Černošice II; jmenuje komisi pro otevírání
a hodnocení nabídek ve složení Monika
Formáčková, Michal Greguška, Tomáš
Schön; náhradníci Adéla Červenková,
Jana Ullrichová.

DODATEČNĚ ZAŘAZENÉ BODY
PROGRAMU
• Změna organizační struktury
Rada města Černošice schvaluje změnu organizační struktury Městského úřadu Černošice s účinností od 1. 7. 2020.
• Úpravy lamelové fasády Haly Věry
Čáslavské
Rada města Černošice souhlasí s cenovou nabídkou společnosti VIONA CZ
s.r.o., IČ.: 27408850 se sídlem Říčanská 5, 250 84 Sibřina na úpravy lamelové fasády sportovní haly tak, aby byla
lépe zabezpečena proti vandalům za celkovou cenu 29.248 Kč bez DPH; schvaluje změnu rozpočtového opatření č. 19.

Ze 14. zasedání Zastupitelstva města Černošice (4. 6. 2020)
• Žádost o poskytnutí dotace na provoz a údržbu zimního stadionu v roce
2020
Zastupitelstvo města Černošice schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace za účelem podpory provozu a údržby zimního
stadionu v roce 2020 ve výši 200.000
Kč, CES č. 264/2020 dle přílohy k tomuto usnesení, mezi Městem Černošice
a Sportovním klubem Černošice, z.s. se
sídlem Fügnerova 1244, 252 28 Černošice, IČ: 47005246.
• Smlouva se společností IBS ROKAL
o rozšíření Kulturního sálu na Vráži
Zastupitelstvo města Černošice souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a o dílo CES č. 142/2020
se společností IBS ROKAL, s.r.o., o rozšíření kulturního sálu na Vráži.
• Předkupní právo ke stavbě č.e. 909
na pozemku parc.č. 4048 ve vlastnictví města
Zastupitelstvo města Černošice rozhoduje nevyužít svého zákonného předkupního práva k rekreační stavbě č. e.
909 (za cenu ve výši 300.000 Kč, vyplývající ze smlouvy uzavřené mezi paní M.
B. (prodávající) a panem D. B. (kupující)
ze dne 23.4.2020) stojící na pozemku
parc.č. 4048 k.ú. Černošice, ve vlastnictví města Černošice.
• Obecně závazná vyhláška č.
1/2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2015  o ochraně
veřejného pořádku
Zastupitelstvo města Černošice schvaluje a vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020, kterou se mění obecně
závazná vyhláška č. 1/2015 o ochraně
veřejného pořádku.
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• Pořízení změny územního plánu
z vlastního podnětu v lokalitě řešené
Regulačním plánem Akátová a jejím
nejbližším (plochy ZS, BR-3, PP a DS)
Zastupitelstvo města Černošice rozhoduje z vlastního podnětu, v souladu s §
44 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále
jen „stavební zákon“), o pořízení Změny
územního plánu Černošice v lokalitě řešené Regulačním plánem Akátová a jejím
nejbližším (plochy ZS, BR-3, PP a DS).
• Pověření člena zastupitelstva města prováděním sňatečného obřadu
Zastupitelstvo města Černošice pověřuje člena Zastupitelstva města Černošice
pana Marka Jeřichu prováděním sňatečného obřadu.
• Závěrečný účet za rok 2019 a účetní závěrka za rok 2019
Zastupitelstvo města Černošice souhlasí s celoročním hospodařením města
Černošice za rok 2019, a to bez výhrad;
schvaluje 1) závěrečný účet města Černošice za rok 2019 bez výhrad, 2) účetní
závěrku města Černošice za účetní období roku 2019 sestavenou ke dni 31.
12. 2019.
• Program pro poskytnutí dotace
z rozpočtu města - kompenzační příspěvek 2020
Zastupitelstvo města Černošice schvaluje Pravidla pro poskytnutí kompenzačního příspěvku daně z nemovitých věcí
v roce 2020.
• Příspěvky příspěvkových organizací města - navýšení z důvodu změn
odpisových plánů
Zastupitelstvo města Černošice bere na
vědomí uložení odvodu Základní ško-

le do rozpočtu zřizovatele podle § 28,
odst. 9) zákona č. 250/2000 Sb. ve výši
1.500.000 Kč; schvaluje 1) navýšení
příspěvku zřizovatele pro ZŠ Černošice,
IČ 61385158 o 1.130.259 Kč dle schváleného odpisového plánu na rok 2020,
2) navýšení příspěvku zřizovatele pro MŠ
Husova, IČ 08084301 o 143.195 Kč dle
schváleného odpisového plánu na rok
2020, 3) navýšení příspěvku zřizovatele
pro MŠ Barevný ostrov, IČ 72550929
o 13.310 Kč dle schváleného odpisového plánu na rok 2020, 4) rozpočtové
opatření č. 22.
• Rozpočtové opatření č. 25 a 26
Zastupitelstvo města Černošice souhlasí s přijetím investiční a neinvestiční dotace na rekonstrukci učebny informatiky
v ZŠ Černošice dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace; schvaluje rozpočtové
opatření č. 26; bere se souhlasem na
vědomí změny č. 44 a 45 obsažené
v rozpočtovém opatření č. 25.
• Informace o usnesení přijatém kontrolním výborem
Zastupitelstvo města Černošice bere na
vědomí usnesení Kontrolního výboru
zastupitelstva města Černošice ze dne
1. 6. 2020, které je obsahem zápisu ze
schůze kontrolního výboru ze dne 1. 6.
2020 č. 1/2020.

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 města a okolí

POHLEDEM OBČANŮ MĚSTA
POLOČAS. OTÁZKY.
(Otevřený dopis zastupitelům města)

Vážení zastupitelé města Černošice,
skončila (anebo si dala pauzu) koronavirová krize, nadále pokračuje ekologická krize, zřejmě nás čekají značné ekonomické a sociální problémy a … blíží
se polovina vašeho volebního období.
Dovolím si otevřít dvě témata, která mě
zajímají, a položit v souvislosti s nimi několik otázek. Od zastupitelů očekávám
konkrétní odpovědi. Své spoluobčany,
kamarády a známé prosím, aby se ozvali, kdyby je napadly otázky další, – buď
mně, anebo přímo redakci IL. Díky.
1.	 EKOLOGIE
Jaký má radnice plán v oblasti:
- nakládání s dešťovou vodou? Existuje
expertíza, která by říkala, kde je vhodné
dešťovou vodu zadržet v místě spadu
a kde je dobré ji odvést jinam a jak s ní
dále naložit? Máme vytypované lokality
vhodné pro vytvoření mokřadů či tůní?

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

- likvidace plevele na veřejných prostranstvích? Kdy se v našem městě
zcela přestanou používat herbicidy
a jiné zdraví a přírodě škodlivé prostředky a přejdeme k využití horké páry či
ruční práci – jak je dobrou praxí v jiných
obcích?
- úspor ve spotřebě pitné vody? Např.
ve formě recyklace tzv. šedivé vody
v obecních budovách.
- úspor ve spotřebě elektrické energie?
Např. umístěním solárních panelů na
obecní budovy.
- snižování množství komunálního odpadu (směsného, tříděného i bioodpadu)? Co udělá obec pro snížení používání plastů ve městě?
- revitalizace ekosystémů v obci? Např.
omezením sekání travnatých ploch na
zcela nezbytné minimum (zvážit možnost sekání kosou či využití ovcí), vytvořením květinové louky pro včely a motýly, rozmístěním včelích úlů a ptačích
budek v obci, informováním o vhodném

Svět se po pandemii koronaviru
pomalu probouzí
Také náš DPS se probouzí. Po více než dvou
měsících, kdy byly podle nařízení vlády pozastaveny veškeré aktivity, zakázány návštěvy
a vycházky, jsme si občas připadali jako vězni. Děkujeme našim děvčatům, která se o nás
po celou dobu pečlivě starala, všemožně nám
pomáhala, donášela nákupy, vynášela smetí,
zajišťovala dostatek roušek od nejrůznějších
dárců a mnohé další.
O to více nás mrzí, že se našli i takoví, kteří
si stěžovali na městském úřadu na nedostatek
roušek, a přitom sami měli respirátor. Musíme
poděkovat i panu starostovi, který tomuto nespokojenci roušky osobně přivezl.
Nyní jsme se konečně dočkali uvolnění. Můžeme chodit na sluníčko do našeho parku, kde
o kvetoucí záhony se už několik let stará paní
Miládka Borovičková. Také naše bylinková zahrádka se zazelenala. Zaplevelený chodník
před budovou zase dokonale vyčistila paní Simona Kutinová. I těmto dobrovolnicím je nutno
poděkovat.
Nejhorší máme za sebou. Nenechme se zastrašovat druhou vlnou pandemie a těšme se,
že všechny naše pozastavené aktivity se v nejbližší době rozběhnou.
Děkujeme všem, kteří nám pomohli toto nelehké období překonat, a věřme, že bude lépe.
obyvatelé DPS

a nevhodném chování člověka ke zvířatům a rostlinám v našem městě (např.
čím krmit a čím nekrmit vodní ptactvo)?
2. KOMUNITA
Jaké formy podpory rozvoje komunity
chce radnice dále rozvíjet?
- Participativní rozpočet, tzn. vyčlenit
část peněz z rozpočtu města a hlasováním umožnit občanům rozhodnout, jaké
konkrétní projekty chtějí podpořit?
- Brigády pro občany / studenty města? Nabídne město studentům a dalším zájemcům možnost brigády pro
obec vzhledem k omezeným nabídkám
v souvislosti s ekonomickým útlumem?
- Podpora místního ekologického
hospodářství. Podpoří obec např.
vznik místního bezobalového obchodu, opravny (přístrojů, obuvi, oblečení,
atd.), kompostárny?
Děkuji za odpovědi.
Daniela Göttelová,
daniela.gott@gmail.com, 604 268 000

Na Nové Vráži se kradou rostliny
Přistěhovala jsem se do Černošic před rokem a půl a od té doby zvelebuji
původně velmi zanedbaný pruh půdy podél mého plotu, přestože mi sousedé sdělili, že to je starost obce. Ten pruh byl velmi zaplevelený, neurovnaný
poté, co zde byla před lety dělána vozovka. Zůstal na něm všechen svinčík
po stavbě, plasty, kovy, cihly, suť, štěrk. Domnívám se, že i prostor před
mým plotem je mou vizitkou.
Pruh jsme s partnerem pracně překopali krumpáčem, navozili kompost,
zasadili patnáct hortenzií – odkopků bílé divoké hortenzie, které jsme přivezli od kamarádky z Pyšel. Také jsme zasadili yuccy a divizny, vše zakryli
štěpky, pravidelně zaléváme. V květnu a červnu letošního roku mi někdo
ukradl jednu hortenzii, dvě divizny (ze čtyř) a jednu yuccu (ze tří). Jsem velmi rozhořčená a krádež mě velmi bolí. Květiny jsem sázela nejen pro potěchu svoji, ale i kolemjdoucích a leckdo z nich vyjádřil potěšení z mého úsilí.
Domnívám se, že občanská společnost se vytváří i nezištnou péčí o obec.
Přeji zloději, aby mu květiny nedělaly radost. Ty rostliny neměly velkou
finanční hodnotu. Hortenzie je odkopek z velkého keře, divizny se mi vysemenily na zahradě i yucca je odkopek. Pěstování mě však stálo určité úsilí,
vložila jsem do něj citovou energii. Jak se může zloděj radovat z kradeného,
když musí vědět, že mi způsobil bolest? Až se vám někdo bude chlubit svou
čerstvě novou hortenzií, diviznami nebo yuccou, vězte, že jsou kradené.
Kateřina Brabcová

Poděkování
Ráda bych touto cestou poděkovala vedení černošické školy za včasné zahájení online výuky v době karantény, která naší rodině situaci značně ulehčila. Mohu hodnotit vyučující 6.A a byli skvělí! Děkuji tedy jmenovitě paní
třídní učitelce Lence Strnadové, za její velmi proaktivní přístup a pomoc,
a dále vyučujícím Michaele Šlesingerové, Lence Konrádové, Janě Tláškové, Michaele Srchové a Luďku Svobodovi. Děkuji a přeji krásné prázdniny!
Michala Kotnauerová
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POHLEDEM OBČANŮ
MĚSTA
V této rubrice přinášíme příspěvky
občanů města Černošice,
které souvisí s obecní tématikou.

Poděkování škole X
Jeden strom
Ráda bych tímto poděkovala komunitní škole Jeden strom za to, jak
bravurně zvládla výuku dětí v čase karantény. Zatímco mnohé školy váhaly
a hledaly vhodný systém pro komunikaci se žáky a rodiči, Jeden strom
rychle spustil videovýuku.
Téměř od samého začátku karantény měly děti možnost videovýuky minimálně hodinu denně v závislosti na
jejich věku. Učitelé byli velmi kreativní v tom, jak děti ve výuce zaujmout,
jak jim připravit hodinu tak, aby pro
ně dávala smysl a aby jim skutečně
pomohla se dále vzdělávat. Neztratily
kontakt se spolužáky, učitelé vymýšleli i neformální videosetkání s dětmi
– čtení pohádek, společné vyprávění.
Děti dostávaly každý týden osobní dopisy s plánem samostatné a společné
práce, pracovní listy, nápady, co dělat
nebo zkoušet.
Škola vytvořila velmi intuitivní systém ukládání informací o všech vyučovacích předmětech, kde mohli
rodiče snadno dohledat, co děti
dělají / mohou dělat, včetně zásob
pracovních listů a inspirací pro další
práci. Zároveň pokud dětem styl výuky nevyhovoval nebo rodiče potřebovali postupovat jinak, učitelé byli
otevřeni komunikaci a nabízeli samostatné konzultace po telefonu.
Ačkoli jsem se svými syny trávila nějaký čas učením, škola mi dala
k dispozici všechny možné informace, vytiskla materiály, když mi selhala
technika, a věděla jsem, že mohu děti
kdykoli přesměrovat na učitele a svou
situaci s učiteli řešit.
Děkuji paní učitelce Barboře Kročákové, Tereze Lalákové a Ivě Hlůžeové, které učí mé syny a které velmi
laskavě a kompetentně provedly děti
časem karantény. Děkuji vedení školy
Jeden strom a všem učitelům za jejich vůli, flexibilitu a maximální zájem
o děti, který v té těžké době projevili.
Alena Srbová

Žádáme občany o odstranění zeleně, X
která přesahuje do chodníků X
a komunikací.
V případě, že větve stromů nebo keřů zasahují do profilu komunikace do výše 4
metrů nebo do profilu chodníku do výše 2,5m, je nutné provést jejich odstranění.
Přerostlá zeleň znemožňuje bezpečnou průchodnost a průjezdnost a dále pak
znemožňuje průjezd naší techniky, ať už se jedná o údržbu zelených pásů kolem
komunikací, či běžný úklid chodníků
Vlastník je povinen o zeleň vzrostlou na svých pozemcích pečovat a upravovat ji
na své náklady, tudíž tato povinnost se vztahuje i na zeleň přesahující do místních
komunikací a chodníků.
Technické služby

Sběr potravinářských olejů
Připomínáme občanům, že nádoby na sběr potravinářských olejů jsou umístěny
na třech veřejně přístupných místech – před areálem technických služeb v Topolské ulici, před bývalou poštou v ulici Poštovní a u DPS v ulici Vrážské.
Olej je nutné odkládat pouze v uzavřených plastových nádobách, ne ve skle!!!!
Technické služby

svoz bioodpadu

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

Kontejnery budou přistavovány na vybraná místa v termínech
(viz tabulka), a to vždy v sobotu od 9.00 do 12.00 hod.

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

ČERVENEC – PROSINEC 2020

Místo přistavení
datum
Komenského (u kostela)
27. 6. 25. 7. 22. 8. 19. 9. 17. 10. 14. 11.
Na Marsu x Pardubická
Husova x Kollárova (za bývalou MŠ)
4. 7. 1. 8. 29. 8. 26. 9. 24. 10. 21. 11.
V Habřinách (osada Zátoka Radosti)
Na Vírku
11. 7. 8. 8. 5. 9. 3. 10. 31. 10. 28. 11.
Topolská x Jasmínová
Měsíční x Jitřní
18. 7. 15. 8. 12. 9. 10. 10. 7. 11. 5. 12.
Osada Lavičky

Mapa míst je na www.mestocernosice.cz. Bližší informace, dotazy, nápady či
připomínky na tel. 251 641 183 nebo e-mail technicke@mestocernosice.cz
8
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BIO-ODPAD

NEPATŘÍ
DO PŘÍRODY!

Také biologický odpad (tráva, větve, listí aj.) je odpadem (zákon
185/2001 Sb.). Nemáte-li kompost na vlastním pozemku, jste
povinni bioodpad odložit na místě k tomu určeném (kontejnery na
bioodpad, sběrný dvůr) nebo si objednat odvoz.
Bioodpad zásadně nepatří do lesa, do křoví, na břeh řeky apod.!
POKUD JSTE JIŽ VE VEŘEJNÉM PROSTORU NĚJAKÝ ODPAD
V MINULOSTI ULOŽILI, ŽÁDÁME VÁS O JEHO ŘÁDNÉ ODKLIZENÍ.
Přestupek dle § 69 odst. 2 zákona 185/2001 Sb. - neoprávněné
založení skládky a odkládání odpadů mimo vyhrazená místa
- lze postihnout pokutou až do výše 50 000 Kč.
Přestupek proti veřejnému pořádku – neoprávněný zábor
veřejného prostranství dle § 5 odst. 1 písm. g) zákona 251/2016 Sb.
- lze postihnout pokutou až do výše 75 000 Kč.
Porušení obecně závazné vyhlášky obce (povinnost ukládat odpad
na určená místa) dle § 4 odst. 2 a násl. zákona 251/2016 Sb.
lze postihnout pokutou až do výše 100 000 Kč.

Děkujeme

,

že nám pomáháte udržovat Černošice čisté a hezké.
Přestupky proti uvedeným zákonným povinnostem lze oznámit
Městské policii, Policii České republiky, Městskému úřadu Černošice
(Odbor životního prostředí, Odbor přestupků, Odbor správy majetku).
www.mestocernosice.cz
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Od Františky k Albíně
Připomínkou poslední cesty Františky
Plamínkové na svobodě byla společná
vycházka od Knihovny Františky Plamínkové. Dále Střední ulicí kolem její bývalé
vily do Dobřichovic k domu Albíny Honzákové, kde se dlouholeté kamarádky
setkaly naposled. Stalo se před 78 lety.
Dobové fotografie připomínaly významné
ženy na bannerech u vrátek obou zahrad.

První červnovou sobotu se sešlo několik desítek našich sousedů, ale i přespolních ze Všenor, Dobřichovic a Řevnic.
Na příjemném posezení v zahradě zavzpomínala na život a dílo Františky Plamínkové a Albíny Honzákové Eva Uhrová.
Její životopisné knihy – Radostná i hořká
Františka Plamínková a Anna Honzáková
a jiné dámy si můžete půjčit v naší knihov-

Foto: Ivan Látal

ně. Je tu naděje, že vznikla nová tradice,
kdy si aktivní vycházkou připomeneme
velké ženy 20. století.
Černošická společnost
letopisecká
s velkým poděkováním
současným majitelům vil
Ivan Látal

Foto: Ivan Látal

-- Výletníci na zahradě Albíny Honzákové -Foto: Ivan Látal

-- U vily F. Plamínkové vypráví Z. Hochová. --- Před Knihovnou Františky Plamínkové --
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Foto: Marie Burgetová

-- Eva Uhrová za námi přijela z Prahy. --

z města a okolí

Podmínky pro cyklistiku jsou tu excelentní
pokračování ze str. 1

První dny byly optimistické, o koronaviru tam lidé v tu dobu moc nevěděli, byly
pouze přísnější kontroly na letišti. Dva
dny před závodem jsme začali tušit, že
bude problém. Sledovali jsme, jak se situace rychle mění i v Čechách. Závody
měly startovat 15. března. V pátek 13.
večer se rozhodlo, že se nepojede. Už
ten den ráno jsme ale měli indicie, že
by k tomu mohlo dojít, proto jsme začali
řešit změnu termínu letenek. Díky tomu
jsme hned druhý den byli v letadle a v neděli doma. Hned potom se zavřely hranice. I tak jsme bohužel utratili kolem 70
procent předpokládaných nákladů.
XX Kolik lidí tvořil váš tým?
Šlo o dva závodní týmy, tedy 4 jezdci, 2
fyzioterapeuti, 2 mechanici, jedna osoba na administrativu a další pro zajištění
stravy. Letošní ročník měl být z mnoha
pohledů jiný, například s námi byl poprvé štáb České televize, a pokrytí závodu
mělo být velmi bohaté, český fanoušek
by si opravdu přišel na své. S Martinem
Stoškem, s nímž jsem měl závod absolvovat, jsme totiž byli vlastně první ryze
českou dvojicí s ambicemi na vítězství,

nebo minimálně na pódiové umístění.
Redaktoři dorazili v pátek odpoledne, večer se závod zrušil a v sobotu již s námi
letěli zpět domů. Navíc přes Vídeň, a tak
skončili v karanténě. Ta se nás ostatních
naštěstí netýkala, protože jsme letěli přes
Turecko.
XX Můžete tento fyzicky i psychicky
náročný závod čtenářům popsat?
V začátcích se jezdilo přes 800 kilometrů
během osmi dní. V posledních letech se
trasa zkrátila na 680 kilometrů, zintenzivnila se. Je v ní více kopců, je techničtější.
Jezdí se v terénu s dokonalým značením
a zajištěním, takže jezdec nemá šanci se
ztratit. Specifikem tohoto závodu je formát dvojic, krom toho je i etapový. Většinu závodů totiž jezdíme single a většinou
jednodenní maratony od 80 do 120 kilometrů. Epic se jede ve dvojicích, i když
podle pravidel mohou mít od sebe odstup dvou minut, což lze na trati kdekoliv
změřit třeba z vrtulníku nebo v průjezdových bodech. Většinou ale nemá smysl,
aby toho jezdci využívali. Naopak, pokud
chce člověk vyhrát, je klíčové, aby zůstali
jezdci spolu, vyhověli si, znali své slabé
i silné stránky, navzájem si pomohli. To

je kouzlo závodění ve dvou, je to hodně
o porozumění, toleranci, ohleduplnosti...
XX Tento závod bývá také označován
za Tour de France horských kol…
Startovat na takovém závodě opravdu
není jednoduché, nestačí jen podat přihlášku. Kapacita je omezená na 600
dvojic z celého světa. Přednost mají profesionální jezdci a ti, kteří mají za sebou
tři a více startů na Epicu. I startovné je
poměrně vysoké, vychází přibližně na
120 tisíc korun pro dvojici. Pro nás bikery je to skutečně Tour de France, i když
medializace není zdaleka taková jako
u zmíněné Tour de France. Nicméně
v horských kolech je to nejvýznamnější
událost. S tím souvisí prestiž závodu, přítomné osobnosti, konkurence. Vítězství
na Epicu je jeden z největších úspěchů,
kterého může biker dosáhnout.
XX Ten letošní závod měl být výjimečný i v dalších ohledech. Vy jako první
ryze česká dvojice, chystaný dokument České televize... Čeho z toho
všeho litujete nejvíc?
Těch faktorů je moc. Měl to být můj poslední Cape Epic na profesionální úrov-

Foto: archiv K. Hynka

-- Neoblíbenější trasou Kristiána Hynka (vlevo) je Třináct kopců. Vede z Černošic na Vonoklasy, Mořinu,
Solvayovy lomy do Berouna a přes Karlštejn zpět. -11
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2x foto: archiv K. Hynka

-- Kristián Hynek na mistrovství světa v roce 2019. --

ni. Rozloučení neproběhlo, jak bych si
představoval. Druhá věc byla, že jsem
chtěl symbolicky předat žezlo parťákovi,
o čtrnáct let mladšímu Martinu Stoškovi.
Navíc jsme byli oba velmi dobře připraveni, já rozhodně lépe než loni. Hodně
úsilí stála celá organizace okolo a získání partnerství s Českou televizi. Zklamání bylo obrovské. Na druhou stranu, člověk s tím nic neudělá. Situace byla velmi
složitá, nepředvídatelná. V tu chvíli jsme
byli rádi, že jedeme domů. Brali jsme
to tak, že se může stát cokoli a my nechceme zůstat uzamčení daleko od rodin v zemi, kterou moc dobře neznáme.
Beru to ale s nadhledem, je to jenom
sport. Spousta lidí utrpěla mnohem větší škody.

XX V době pandemie jste se zapojil do
projektu Jedeme k těm, kteří jedou
dál organizovaný Bageterií Boulevard
a rozvážel jste polévky do nemocnic
po Praze. Jak vás to napadlo?
Bageterie se chtěla nějak zapojit do pomoci v nastalé situaci, já také a krásně
to do sebe zapadlo. Tato iniciativa měla
jednak pomoci přetíženým zdravotníkům,
a také s jistou nadsázkou nám udržet si fyzičku. Chtěli jsme také motivovat lidi, aby
na fyzičce pracovali, sportovali a drželi si
zdravý životní styl, což je v boji s nemocemi velmi důležité. Projekt trval asi dva
měsíce, přiznávám, že jsem ale nejezdil
s jídlem každý den, snažil jsem se jezdit
alespoň jednou týdně. Byla vybrána dvě
závozní místa – Ústřední vojenská nemocnice a Fakultní nemocnice Motol.

XX O kolik závodů jste kvůli koronaviru přišel?
Bylo jich strašně moc. Kromě Epicu bylo
v plánu Chorvatsko, Elba, nějaké domácí
závody. Celkem šlo asi o 25 závodních
dní.
XX Nicméně jsem četla, že cyklistika
byla jedním z mála odvětví, kterému
pandemie trochu vypomohla. Lidé začali na kolech víc jezdit.
Po obchodní stránce na tom cyklistika
asi svým způsobem vydělala. Obchody
zažily dobré období. Sám mám rovněž
obchod se servisem v Praze a byl rozhodně vidět zvýšený zájem. Spíš šlo ale
o ta levnější kola, což značí, že do cyklistiky vstoupila řada nováčků. Z pohledu závodníka, což mě živí, je to jinak.
Závody nebyly, neplnili jsme vůči sponzorům to, co jsme měli. Nyní nás čeká
složité období v jednání s našimi partnery a já doufám, že společně nalezneme
nějaké řešení akceptovatelné pro obě
strany.
XX Už je zřejmé, kdy se na start vrátíte?
Situace se výrazně uvolňuje, minimálně na lokální úrovni. Takže už v sobotu
(13. 6.) jsme měli závod na Sázavě. Pak
jsou závody skoro každý víkend. Nicméně pro nás tvoří gró zahraniční závody
a tam zatím nic konkrétního není. Nejdůležitější závody se jezdí v Itálii, ta ale byla
nejpostiženější a hromadné akce a závody jsou tam pořád omezené.

XX Jak to vidíte teď. Pojedete na Epic
příští rok?
Náš start je na příští rok předjednaný
a s velkou pravděpodobností se tak stane. Ale ještě si chvilku nechávám na rozmyšlenou, podle toho, jaká letošní sezona
bude. Ještě bych to chtěl zkusit, i když si
říkám, že ve 41 letech je to na hraně.
XX Jedna z kategorií jsou přeci veteráni 😊
Nevím, jak zní přesné pravidlo na Epicu,
ale mám pocit, že v součtu jde o nějakých
80+ dvou jezdců. To bychom s Martinem
nesplňovali, a navíc chci závodit v elitní
kategorii. Nicméně to neznamená, že se
třeba někdy v budoucnu neobjevím na
startu po boku někoho, s kým podmínku splníme, a vyzkouším si, jaký je Cape
Epic, když to člověk pojme amatérsky
a bez tlaku na výsledek.
-- Na MS 2019 získal Kristián Hynek stříbro. Od zlata ho dělilo pouhých 23 vteřin. -12
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XX Na kontě máte nejen vítězství na
Epicu, ale i stříbrnou a dvě bronzové
medaile z mistrovství světa. Titul mistra Evropy. Které si ceníte nejvíc?
Asi toho loňského stříbra. Předcházelo
mu totiž mnoho stresu, komplikací, které souvisely se založením našeho týmu.
Ve druhé polovině se mi podařilo dát věci
dohromady, zklidnit se a připravit se na
vrchol sezony v podobě mistrovství světa. Povedlo se to, i když na dvojku. Byl
jsem kousíček od toho dosáhnout na
příčku nejvyšší. Chybělo asi 23 vteřin.
Dokázal jsem si, že se ještě pořád dokážu připravit tak, že jsem konkurenceschopný a mohu bojovat o vítězství.
XX Takže na podzim zkusíte boj o zlato znovu?
Určitě pojedu. Mělo to být původně
v září, ale ještě před koronavirem se
termín posunul na říjen. Neznám zatím
charakter trati. Obecně mám nejraději
alpská stoupání.
XX Na jaře jste oslavil čtyřicítku. Je to
konec kariéry, nebo ten Vámi často
zmiňovaný odchod do důchodu ještě
posunute?
Pro každého profesionálního sportovce
je čtyřicítka poměrně vysoký věk. U cyklistiky je to o trochu lepší než u jiných
dynamických sportů. Na druhou stranu
jsem přesvědčen, že je to o tom, jak si
to člověk připustí. Nejde o fyziologický
limit, ale psychický limit. Člověk už kolikrát nechce podstupovat to martyrium:
tréninky, životospráva…
XX Co potom?
Původní plán byl, že tohle bude poslední
sezona na profesionální úrovni. Vzhledem k tomu, že chci zkusit ještě Epic, asi
kariéru ukončím v příštím roce. Pak se
chci věnovat našemu týmu Future Cycling Northwave, který jsem s kamarádem
Robertem Novotným založil. Předávat
zkušenosti talentovaným klukům a dát
jim kvalitní zázemí, aby se mohli rozvíjet.
XX Je zajímavé, že vy sám jste začal
na horském kole jezdit až takřka v dospělosti. Proč tak pozdě?
Ten sport je poměrně mladý sám o sobě.
K nám se začal dostávat před revolucí.
Druhý důvod je ten, že jsem nejdřív hrál
tenis a hokej tady v Černošicích. Ke kolu
jsem přičuchnul díky tátovi, jezdil na vyjížďky se svými kamarády a já se jich
účastnil. Pak jsem zkusil závod, ani mě

to nijak nebralo. Pak jsem odjel na rok do
Ameriky a pokračoval ve studiu. Pár let
poté role cyklistiky začala nabírat větších
rozměrů, začal jsem více trénovat a závodit. S úspěchy chuť rostla a měl jsem větší snahu se zlepšovat. V roce 2012 jsem
se stal mistrem Evropy a to byl asi klíčový
obrat v mé kariéře.
XX Za to, že jste pokračoval v závodění, prý může tak trochu náhoda a váš
neúspěch ve výběrovém řízení.
Je to tak, každý má v životě nějaké rozcestí, které ho nasměruje. Nacházel
jsem se tehdy v takové motivační sportovní krizi, ne úplně se mi dařilo. Přišla
zajímavá pracovní nabídka z Red Bullu,
která spojovala kariéru sportovce a to,
co jsem vystudoval – produkci na FAMU.
Postoupil jsem do závěrečného kola výběrového řízení, vyhrál ten druhý. Tehdy
to bylo zklamání. Mrzelo mě to. Teď když
se ohlédnu, nebýt tohoto neúspěchu,
nepřišly by další úspěchy, ty největší
v mé sportovní kariéře. Bylo vlastně štěstí, že to nevyšlo.
XX Jak jste se dostal ke studiu na
FAMU a věnoval jste se někdy té profesi?
Mám umělecké rodinné pozadí. Táta je
kameraman, matka herečka, přirozeně
to tedy vyplynulo. Zpočátku jsem ještě
neměl ambice sportovce, poslední dva
roky studia se to změnilo. Teď mám 12
let po škole a nic nenasvědčuje tomu, že
bych se k tomu vrátil.
XX Ani v budoucnosti?
Nikdy neříkej nikdy. Filmařina je ale specifická v tom, že kolektiv funguje hodně

na vztazích, osobních kontaktech. Člověk
jen tak nenaskočí zpátky. Navíc vývoj šel
dopředu, technologie se změnily. Třeba
se k tomu nějakým způsobem vrátím. Do
celovečerního filmu bych se ale nevrhnul.
XX Zmínil jste, že jste v Černošicích
hrál tenis, hokej. Jaké jsou tedy vaše
vazby na Černošice?
Měl jsem tu babičku s dědou, takže jsem
tady v létě trávil hodně času. Od šesti let
jsem tu hrál tenis, potom hokej, takže
jsem sem jezdil i během týdne. V pětadvaceti jsem se rozhodl, že se sem
přestěhujeme. Podmínky obecně pro
cyklistiku jsou tu v rámci celé republiky
excelentní a žije se nám tu s rodinou
krásně, neměnil bych!
XX Jaká je vaše nejoblíbenější trasa?
Na horském kole je to trasa, kterou jsem
vybral pro výzvu nazvanou Třináct kopců.
Vede z Černošic zpočátku po červené
na Vonoklasy, Mořinu, Solvayovy lomy
do Berouna přes Karlštejn zpět. Na silničním kole trávím hodně času na kopci
z Řevnic na Mníšek. Je to můj nejoblíbenější kopec široko daleko.
Pavla Nováčková

Kristián Hynek
• Patří mezi přední české bikery.
• Je mistrem Evropy, vicemistrem světa, vyhrál supernáročný etapový závod Cape Epic.
• Založil tým Future Cycling Northwave MTB Team, provozuje i obchod
Future Cycling Bike&Coffee.
• Od roku 2005 žije s rodinou v Černošicích.
• Více na www.futurecycling.cz
Foto: archiv K. Hynka

-- Kristián Hynek založil tým Future Cycling Northwave MTB Team. -13
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Začínáme znova
Kdy: pondělí 13. července v 17.00
Kde: centrum PÛDA, budova radnice
Každá přestávka, i vynucená, je příležitostí k zamyšlení. O co jsme vlastně usilovali, jakými cestami jsme šli, čeho jsme
dosáhli? Dalo se něco udělat jinak? Pro
ty, kdo doma pečují o rodinné příslušníky
trpící demencí, jsou přestávky vzácným
luxusem. Někdy je zažijí až po letech vyčerpávající práce, například ve chvíli, kdy
blízký člověk, o nějž se starali, musí na
čas do nemocnice, anebo když se tam
octnou oni sami. I taková nevítaná událost pak může poskytnout chvíli k oddechu a k novému nastavení priorit.
Zjistili jsme, že se to týká i naší organizace. Přestávku, vyvolanou pandemií,
jsme využili k rozšíření služeb a přípravě
na jejich otevření v nových okresech.
Rovněž nás přiměla hledat další způsoby
podpory. Všem příznivcům a zájemcům
proto s radostí oznamujeme, že jsme
zavedli nový druh služby, živý chat s odborníky. Naleznete jej na adrese https://
dementia.cz/chat/. Jde o poradenský
nástroj, který vám umožní řešit problémy
přímo z domova. Můžete se poradit se
sociálními pracovníky, s psychologem,
neurologem, rodinným pečujícím, s právníkem, duchovním i s dalšími odborníky.

Foto: archiv Dementia

Na naše poradce se mohou obrátit jak
neformální pečující, tak i všichni ostatní,
kdo se zajímají o problematiku demence
a domácí péče. Nabízíme vám i možnost
prohlédnout si na našich stránkách blog,
v němž paní Markéta popisuje své vlastní zkušenosti. Naleznete jej na adrese:
http://dementia.cz/blog/
Všechny zájemce srdečně zveme
na obnovená setkání pečujících, která
v Černošicích pořádá organizace Dementia I.O.V., z.ú. Rádi bychom vás

REBELS O.K. karanténa nerozhodila!
REBELS O.K. je juniorský tým, který skáče přes švihadla různých délek a typů.
Začátek letošní sezóny vypadal velmi
nabitě a zajímavě. Jeden z úspěšných
projektů nastartovala několikanásobná
reprezentantka ČR Vendy, která přihlásila
trenérku do prestižní soutěže Díky, trenére. Je to skvělý celostátní projekt, do kterého bylo v roce 2019 přihlášeno více než
700 juniorských trenérů a oddílů. Soutěž
měla několik kol a Olga Kepková se se
svým týmem probojovala do nejužšího finále nejlepších čtyř trenérů z celé republiky. Nakonec skončila na druhém místě,
což je skvělý výsledek, ale také tak trochu
zklamání. Výhru, kterou Olga získala, použije na letní červencový příměstský kemp
pro členy týmu.
Začátkem roku 2020 se tým Rebels
O.K., jako čestný host, zúčastnil slavnostního zahájení Zimní olympiády dětí
a mládeže v Karlových Varech. Byla to
první show, kdy Rebelky skákaly na ledové ploše. Bonusem celé akce byla setkání
s mnoha zajímavými osobnostmi českého
sportu.
Karanténa vše trochu zabrzdila, ale dala
tak realizačnímu týmu prostor pro přemýš14

lení, jak dál. O prázdninách čekají Rebels
O.K. hned dvě týdenní soustředění. V říjnu mezinárodní závody v Německu, v listopadu pátý ročník mezinárodní soutěže
Rebelstyle Competition v Černošicích
a v prosinci mistrovství České republiky.
V posledním týdnu v roce holky čeká ještě
pár tréninků na nominační soutěž na Mistrovství světa v Kanadě. Držte holkám palce, ať se jim podaří nominovat.
Tým Rebels O.K. se skládá ze zkuše-

upozornili, že se mění den i místo konání svépomocných skupin. Scházíme se
každé druhé pondělí v měsíci, nyní tedy
13. července od 17.00 hodin, v coworkingových prostorách centra PÛDA, na
adrese Karlštejnská 259, Černošice
(budova radnice a České pošty).
Společně se dá vše zvládnout snadněji.
Těší se na vás Jana Kotrlová, koordinátorka neformální péče
telefon: 734 672 498
e-mail: cernosice@dementia.cz

ných závodníků, kteří se v roce 2015 zúčastnili Mistrovství světa v Paříži, v roce
2016 Mistrovství světa v Portugalsku,
v roce 2018 v Orlandu na Floridě a v roce
2019 v Norsku. Aby toho nebylo málo,
mají Rebelky zkušenosti i s mezinárodními závody v Německu, Maďarsku, Slovensku a na podzim 2019 přivezla děvčata
medaile dokonce i z daleké Číny.
Do našeho kolektivu přijímáme každý rok
i úplné začátečníky. Pokud by někdo měl
zájem patřit do našeho světa, přijďte se
mezi nás podívat. Na nováčky se těšíme.
Olga Kepková

-- Soutěže Díky, trenére se zúčastnila i černošická trenérka Olga Kepková.
Mezi více než 700 trenéry obsadila druhé místo. -Foto: archiv Rebels O.K.
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Jdeme do toho, běžíme pro Černošice!
Máme pro vás dobrou zprávu. Těchto
zpráv je skoro vždy nedostatek, a proto
zbystřete, popř. si ji čtěte opakovaně.
DOBRÁ ZPRÁVA ZNÍ: ČERNOŠICKÝ
BĚH SE POBĚŽÍ!!! Dali jsme při zázvorové limonádě a pivu hlavy dohromady
a zodpovědně jsme propočetli plochu
startoviště na pravděpodobný počet
příchozích. Dále jsme vymodelovali rozestupy mezi běžci a zamýšleli se nad
tím, co se stane, když běžec běžci
nebo běžkyni bude dýchat bez roušky na záda. Přemýšleli jsme i o změně
trasy tak, aby nikdo nikoho nikde nepotkal. Nebojte se, nakonec jsme si řekli
„BĚŽÍME I VIRU NAVZDORY“. Úpravy
podmínek vzhledem k situaci určitě budou, ale budeme se je s vaší podporou

a pomocí snažit minimalizovat.
Tímto srdečně zveme všechny běžce i běžkyně na 6. ROČNÍK ČERNOŠICKÉHO BĚHU, který se uskuteční
v sobotu 19. 9. 2020. Poběží se dětské kategorie, rodinné štafety a hlavní
závod dospělých na 3 a 10 km. Pokud
byste měli chuť zapojit se do organizace a podpořit nás, ozvěte se. Uvítáme
sponzory z řad černošických živnostníků i neživnostníků. Další informace,
včetně možnosti přihlášení, najdete na
adrese www.cernosickybeh.cz.
Poběžte s námi, těšíme se na vás!
Za organizátory Bětka a Tomáš Kratochvílovi a Dana a Petr Pánkovi

PŘÍMĚSTSKÉ SOUSTŘEDĚNÍ
KARATE

Příměstské tábory
Černošice a okolí
• 6.–10. 7. Příměstské soustředění
Rebels O.K. rope skipping z.s. Pro děti
1.–5. třída. www.rebelsok.cz
• 6.–10. 7. Lov Pokémonů.
Cena 3 150 Kč, Pro děti 5-12 let.
www.ckrobinson.cz
• 13.–17. 7. Všestranné sportovní zaměření + atletika, ASK Dipoli. Pro děti 5–14
let. Cena 2900 Kč. www.askdipoli.cz/
primestsketaborydipoli.html
• 13.–17. 7. Svět pokusů a objevů.
Cena: 3400. Pro děti 7–12 let.
www.ottomanek.cz
• 20.–24. 7. Tenisové kempy 2020. TK
Černošice. www.tenisfryda.cz
• 20.–24. 7. Dobrodružství s Mimoni.
Cena 3 150 Kč, Pro děti 5–12 let.
www.ckrobinson.cz
• 27.–31. 7. Dobrodružství s Mimoni.
Cena 3 150 Kč, Pro děti 5–12 let.
www.ckrobinson.cz
• 27.–30. 7. Příměstský tenisový kemp.
Tel.: 721 377 819, Andrea Ansorge

Téma:

NINDŽOVÉ,
BOJOVNÍCI STÍNŮ
Co tě čeká??
Trénink karatistických technik a dovedností, posílení těla a mysli,
budování odvahy, vnitřního klidu, soustředění a kreativity,
trocha jógy
a spousta her a zábavy
Komu je soustředění určeno?
Předškolákům a mladším školákům
Karatistům, ale i těm, kteří se s karate chtějí teprve seznámit
Termín a místo konání
13. – 17. 7. 2020
Areál černošické sokolovny, Fügnerova 263, Černošice
a lesy a louky v okolí
Cena
5 dní - 3.000 Kč
Cena za kratší účast na dotázání
Sourozenecká sleva 200 Kč na každé dítě při účasti na celém soustředění
Cena zahrnuje obědy a pracovní materiály

Kontakt
KARATE Černošice, z. s.
Andrea Bergmanová
tel: 731 696 674
info@karatecerenosice.cz

• 27.–31. 7. VIP Sportovní příměstský
tábor. Kolečkové brusle. Cena 2500,
cihakovalu@gmail.com
• 27.–31. 7. Sportovní tábor s plaváním.
Cena: 3500. Pro děti 7–12 let.
www.ottomanek.cz.
• 10.–14. 8. Letní příměstský cyklotábor.
Pro děti 6–12 let. Cena 3990 Kč.
www.tabor.skibi.cz
• 10.–14. 8. Lov Pokémonů.
Cena 3 150 Kč, Pro děti 5–12 let.
www.ckrobinson.cz
• 17.–21. 8. Všestranné sportovní zaměření + atletika. Pro děti 5–14 let. Cena
2900 Kč. https://www.askdipoli.cz/
primestsketaborydipoli.html
• 17.–21. 8. Dobrodružství s Mimoni.
Cena 3 150 Kč, Pro děti 5–12 let.
www.ckrobinson.cz
• 24.–27. 8. Příměstský tenisový kemp.
Tel. 721 377 819, Andrea Ansorge
• 24.–28. 8. VIP Sportovní příměstský
tábor. Lední bruslení. Cena 2600,
cihakovalu@gmail.com
• 24.–28. 8. Tenisové kempy 2020. TK
Černošice, mail: tenisfryda@seznam.cz,
www.tenisfryda.cz
• 24.–28. 8. Zaměření na atletiku, ASK
Dipoli. Pro děti 5–14 let.
Cena 2900 Kč. www.askdipoli.cz/
primestsketaborydipoli.html
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Cvičíme celé léto
Sokol se rozhodl pokračovat ve svých cvičeních
i přes léto, aby nahradil hodiny, které se nemohly
v době zákonného omezení uskutečnit. Na stránkách Sokola www.sokolcernosice.cz najdete aktuální letní rozvrh. Děkujeme všem cvičitelům, kteří
jednotlivá cvičení přes léto povedou.
Snažíme se cvičit venku na zahradě či přilehlém

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

hřišti. V rámci všestrannosti oddílu rodičů a dětí a oddílu předškoláků máme za sebou také 2 úspěšné
dopravní hodiny, které si děti opravdu moc užily.
Na kolech a koloběžkách si mohly vyzkoušet nejen
rychlost, obratnost, ale též svou pozornost a ohleduplnost. Fotografie z obnoveného cvičení těchto
dvou oddílů najdete též na stránkách Sokola či na
Facebooku.
Frydlová Petra

více na www.sokolcernosice.cz

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

SPORTOVKY PRO PŘEDŠKOLÁKY + 1.třída

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

ATLETICKÁ PŘÍPRAVKA

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

POHYBOVKY PRO ŠKOLAČKY
PRONÁJEM
 pro dívky od 6 do 11 let

3xfoto: archiv Sokola

 základy atletiky, základy gymnastiky, všestranné cvičení

míčové a jiné
pohybové
hry, švihadla,
základy aerobiku
Nabízíme 
k pronájmu
prostory
Sokola
na
 ST 17.30-18:30h
letní příměstské tábory, letní sportovní
soustředění
či TENIS
jednotlivá cvičení – stáSTOLNÍ
pro některé
děti ve věku
od 8 doči18časy.
let
le máme 
volné
termíny
 základy stolního tenisu, následná průprava ke zlepšování hry
Informacezískáte
na mailové adrese: repravidelně pořádáme turnaje pro členy sokola
zervace@sokolcernosice.cz
 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

Přijďte si vyzkoušet
softball
Radotínský softballový klub by rád rozšířil svoje řady. Nabíráme především dívky od ročníku
2014 a starší. Aktuálně potřebujeme doplnit
i tým juniorek, zde je hraniční ročník 2002.
Pro děti ročníků 2014–2010 jsou celé
prázdniny tréninky otevřené pro každého, kdo
by si chtěl softball vyzkoušet. Trénujeme každé pondělí 14.30–16.00. Pro více informací nebo při zájmu starších dětí piště na email:
m.rericha@seznam.cz.
Václav Mudra, trenér
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Foto: archiv klubu

CVIČENÍ PRO DOSPĚLÉ 2020/2021
začínáme 7. 9. 2020

více na www.sokolcernosice.cz







cvičení pro začátečnice i pokročilé
kondiční cvičení s posilováním, jednoduché sestavy
cvičíme s náčiním (overbally, gymbally, činky, stepy)
závěr hodiny vždy patří strečinku
PO 19.00 – 20.30h

BUĎ FIT PRO ŽENY

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

BODYSTYLING

 cvičení pro začátečnice i pokročilé
 posilovací cvičení zaměřené na tvarování postavy
 cvičíme s pomůckami (posilovací gumy, overbally, malé činky, stepy)

STREATBALL MUŽI, ŽENY
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CVIČENÍ PRO DĚTI 2020/2021

začínáme 14. 9. 2020

více na www.sokolcernosice.cz

pro děti od 2 do 5 let
cvičení hravou formou v tělocvičně a na zahradě Sokola
cvičíme s různými pomůckami (míče, padák, obruče, balanční kameny, atd.)
první seznámení s nářadím (kruhy, lavičky, žebřiny, atd.)

CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI (RD)

Cvičení pod vedením zkušených, odborně vyškolených trenérů





 RD 2-4 roky: ÚT 9-10h, a ČT 9-10h, RD 3-5 let: ÚT 15.30-16.30h

SPORTOVKY PRO PŘEDŠKOLÁKY

 pro děti ve věku od 5 do 8 let
 základy atletiky, gymnastiky, všestranný pohybový rozvoj
 míčové a jiné pohybové hry

 PO 17-18h, ÚT 16.30–17.30h

ATLETICKÁ PŘÍPRAVKA

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

 ČT 17-18h

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

POHYBOVKY PRO ŠKOLAČKY





 ÚT: 17.30-19.30h, PÁ: 18.30-19.30h, SO: 9-11h

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

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

KRUHOVÝ TRÉNINK MUŽI
















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

GYMNASTIKA

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

CVIČENÍ PRO SENIORKY: Buďme aktivní do vysokého věku






 ST: 19.30-21.30h

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

 ČT: 19-20.30h

 NE: 19-20h






AEROBIK

Cvičení pod vedením zkušených, odborně vyškolených trenérů

z města a okolí

z města a okolí

Atleti ASK DIPOLI sbírají skvělá umístění na závodech
Během června se uskutečnilo několik závodů, na kterých atleti ASK DIPOLI z Černošic a Dobřichovic nenechali nikoho na
pochybách, že během karantény rozhodně nezaháleli a že jsou schopni hned
prvním rokem od přihlášení družstev do
soutěží konkurovat i velkým atletickým
klubům. Všechny kategorie našich atletů (6–18 let) se umisťují v první pětce
nejlepších z 15 zúčastněných družstev.
Trenéři jsou rádi především za skvělou
a přátelskou atmosféru, která panuje na
závodech mezi atlety ASK DIPOLI.
V individuálních závodech se našim atletům také daří. Na začátku června se 8
atletů drží do 30. místa v tabulkách celé
České republiky:
Mikuláš Mutinský 300m, Klára Zbožínková 100m a 200m překážek, Vlastimil
Kristl 200m překážek, Helena Kahle
oštěp a koule, Eliška Ungerová oštěp
a koule, Jolana Farová skok daleký, Štěpán Kratochvíl 300m, Karolína Machová
koule a spousta dalších atletů, kteří se
sportem baví a každým závodem zlepšují
své osobní rekordy.
Těšíme se na mistrovství Středočeského kraje, kde se budeme snažit získat co
nejvíce medaili a kvalifikovat se na mistrovství ČR.
Přes prázdniny budou atleti nabírat
formu na soustředěních v Sušici a v Chebu, prázdninových trénincích a sportovních příměstských táborech v Hale Věry
Čáslavské (Černošice) a ve sportovním
areálu TJ Sokol Dobřichovice. Na další
atletické závody na konci srpna a v září
budou opět skvěle připraveni.
Trénujeme hlavně pro radost
I když závodění členů je pro každý atletický klub velmi důležité, naši trenéři mají
radost ze všech atletů, kteří chodí na tréninky a baví je s námi sportovat, i když
nemají závodní ambice.
Mladší děti do 11 let trénujeme všestranně a hravě a teprve v kategorii mladšího žactva, tedy od 11 let, začínáme
rozdělovat atlety na tréninku dle jejich
zájmu a potřeby na tři skupiny – 1) závodící atlety 2) atlety, kteří mají atletiku jen
jako doplňkový sport ke svému hlavnímu
sportu a 3) atlety, kteří dělají atletiku pro
radost a nemají závodní ambice. Více
o konceptu tréninků na našich webových
stránkách www.askdipoli.cz.
Přihlašování na září již běží
Již na konci května jsme spustili on18

line přihlašování na nový školní rok
2020/2021. Novinkou je nabídka tréninků doplňkových sportů k atletice – bude
se jednat o florbal, beach volejbal a americkou vybíjenou. Všechny tréninky těchto doplňkových sportů povedou zkušení
trenéři a věříme, že si tak do ASK DIPOLI

najde cestu ještě více sportovců. Od září
budou pokračovat i kompenzační cvičení, která jsou pro všechny aktivní sportovce důležitou součástí kvalitní tréninkové
přípravy.
Hedvika Šebková
ASK Dipoli
3xfoto: archiv ASK Dipoli

z města a okolí

Márinka 90.
Řada všech žáků mateřské a základní
školy, které Márinka Novotná v Černošicích učila, by byla hodně dlouhá. „U Márinky“ byla vždy nejdelší zastávka Mokropeského masopustu a dlouho trvalo, než
se stačila se všemi pozdravit.
Když jsem ji v červnu navštívil, četla
se zájmem objemnou knihu od Ch. Dickense Nadějné vyhlídky. Márinka, žena
s předobrým srdcem dále rozdává radost
a naději každému, s kým se potká. Děkujeme Márinko!
Ivan Látal
Foto: Ivan Látal

Poděkování
Jménem našeho žáka Sebíka i jeho rodiny
DĚKUJEME všem, kteří jakkoliv přispěli (finančně i sdílením) k dobročinné sbírce Noha
pro Sebíka.
Sebík je bojovník a už se s novou bionickou
nohou seznamuje.
ZŠ Černošice
Foto: archiv rodiny

-- Zastávka masopustu v Mokropsech
„U Márinky“ --

-- Sebík je bojovník. Chuť k životu mu nevzala ani rakovina, kvůli níž přišel o nohu. --

ZŠ Černošice X
přijme od školního roku X
2020-21 X
UČITELKU 1. STUPNĚ X
a na poloviční úvazek
VYCHOVATELKU X
DO ŠKOLNÍ DRUŽINY.
19
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Ohlédnutí za letošním školním rokem
Školní rok 2019/20 utekl jako voda
a v paměti nám utkví jaro 2020 jako dlouhé období nedobrovolné nepřítomnosti
žáků ve školních lavicích.
Když jsme v září 2019 začínali, netušili
jsme, že plánované akce na 2. pololetí
nebude možné uskutečnit. Pandemie
ale přinesla i výzvy a urychlila uskutečňování části Strategie vzdělávání 2030+,
kterou MŠMT představilo právě před rokem, a to v oblasti posilování digitálních
kompetencí. Nikdo nepředpokládal, že
uzavření škol bude trvat tak dlouho a učitelé se s žáky osobně neuvidí tři měsíce.
Nezbývalo, než se situaci co nejrychleji
přizpůsobit a s žáky být ve spojení alespoň přes obrazovku počítače.
Chtěla bych poděkovat za práci pedagogům naší školy, kteří se najednou ocitli
v roli žáků a museli se velmi rychle naučit
používat techniku pro vzdálenou výuku,
za jejich úsilí situaci co nejlépe zvládnout. Kromě jednotné platformy (TEAMS)
někteří učitelé na 1. stupni natáčeli vlastní výuková videa, která jejich žáci spolu
s rodiči velmi oceňovali. Zároveň děkuji
kolegům ve vedení školy, protože bez
jejich každodenní podpory a spolupráce
bychom nemohli poskytnout našim žákům provizorní rozvrh s pravidelnou online výukou, nezapsali bychom přes 100
prvňáčků prostřednictvím online zápisu,
neumožnili v jednotlivých fázích osobní
účast žáků 1. stupně a nepomohli deváťákům s přípravou na přijímačky. To vše
bylo i přes všechna hygienická a další
nařízená opatření zvládnuto.
Troufám si tvrdit, že se řadíme ke školám, které situaci velmi dobře zvládly,
a se svými žáky jsme zůstali v rámci di-

stanční výuky ve spojení při pravidelné
online výuce. Samozřejmě nebylo možné
v tomto školním roce zcela naplnit školní
vzdělávací program a vzhledem ke zcela mimořádným podmínkám to nikdo ani
neočekává.
Závěrem bych chtěla popřát nám
všem, abychom v září začali nový školní
rok bez koronavirové hrozby, děti si užily odložené školy v přírodě a mohli jsme
přivítat prvňáčky, kteří přišli o „klasický“

zápis a školu si ještě nemohli prohlédnout. Zároveň chci popřát „deváťákům“
a žákům z 5. a 7. ročníku, kteří přecházejí na víceletá gymnázia, aby zvládli studium na vybraných středních školách nebo
učilištích co nejlépe.
Věřím, že přes prázdniny všichni nabereme dostatek sil a budeme se společně
těšit do školy v novém školním roce, který začne v úterý 1. září 2020.
Ludmila Zhoufová, ředitelka ZŠ Černošice
3xfoto: archiv ZŠ

-- Pro děti 1. stupně, které se po nouzovém stavu vrátily do školy a zůstávaly zde až do
odpoledne, byly zajištěné i obědy. --

-- Za hezkého počasí se část výuky přenesla ze třídy do přírody. --

-- Ve třídě mohlo být v posledních týdnech školy maximálně 15 žáků. -20

z města a okolí

Návrat dětského smíchu do Karlické
Po dlouhém odloučení, chvílích plných
ticha a smutna ve školce se nám konečně vrátily děti do našich tříd. V Karlické zavládla opět dětská radost, smích
a trochu i to zdravé zlobení. Po návratu
jsme si s dětmi určili hygienická pravidla
a opatření a hned poté začala zábava.
Otevřeli jsme ve sníženém počtu, a to
tří tříd. Veškeré třídy se snaží trávit co
nejvíce času na zahradě MŠ a uzpůsobují tomu také všechny aktivity a řízené
činnosti. U nejmenších Koťátek venku
tvořili motýlky, udělali si dětský den plný
soutěží a cvičí hezky v trávě. U Krtečků
odhání na zahradě Koroňáka jógou, dětský den strávili s hudbou na kolech a koloběžkách, včetně soutěží, také venku
tvoří, vyrábějí a poznávají květiny z blízka. Nakonec u Lvíčat si užívají obědy ve
slunečných dnech na zahradě, udělali si
venku projekt „Má Vlast“, dopravní den
též na kolech a koloběžkách a dětský
den plný soutěží. Všechny děti si na závěr dětského dne zasloužily osvěžující
odměnu v podobě zmrzliny.
Prostě v Karlické se děti i paní učitelky
snaží užívat si návrat naplno, hlavně na
zahradě!  Proto také v době uzavření
přibylo pár nových průlezek a herních
prvků. Bohužel jsme byli nuceni zrušit
zahradní akci v podobě pasování předškoláků. Ovšem děti, co stále navštěvují
školku, rozhodně o rozloučení nepřijdou.
Každá třída si nakonec udělá rozloučení

podle svých představ. Takže se máme
stále na co těšit!
Přejeme Vám všem krásné léto a v září

se budeme těšit na známé i nové tváře
dětiček!
Klaudie Filípková, učitelka třídy Krtečků                                                                          
3xfoto: archiv MŠ Karlická

-- Stolování u Lvíčat  --

-- Den dětí u Krtečků  --

-- Jogíni u Krtečků  --

Mateřská škola Černošice, Karlická přijme od září 2020 do svého kolektivu X
KVALIFIKOVANOU PANÍ UČITELKU na plný úvazek.
• hledáme milou, šikovnou a pracovitou posilu do našeho týmu
• na plný úvazek, směny – ranní x odpolední
V případě zájmu zašlete životopis na email: mskarlicka@seznam.cz
Podrobnější informace na tel. čísle: 251 642 433, 774 403 363
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NOVINKY ZE ZUŠky
Naši výtvarníci i fotografové se
v závěru školního roku velmi činili
a níže vám nabízíme jejich úspěchy. Děkujeme za skvělou reprezentaci školy.

FOTO škola vidění boduje
Naše oddělení obeslalo každoroční sou-

těž, kterou pro žáky uměleckých škol Poberouní vyhlašuje ZUŠ Řevnice. Letošní
téma znělo: Moje místo. Ze zaslaných 23
fotografií bylo oceněno 9 žáků ZUŠ Černošice. Práce jsou vystavené v Modrém
domečku na náměstí v Řevnicích a budově ZUŠ.
Další naši výstavu jste mohli vidět na
plotě před Bolletou. Za tuto možnost děkujeme paní Jitce Vitoušové.
Oceněné práce:
Dorothea Pařezová, Dominika Vaňková, Anežka Fořtová, Karolína Lacová,
Vojtěch Mudr, Vilém Bruthans, Filip Tichý, Jakub Rudolf, Lukáš Martínek.
Za oddělení FOTO-škola vidění, Ivan Látal

Výtvarníci nezůstávají pozadu
Nejen fotografové, ale i výtvarníci se zapojili do výtvarné regionální soutěže ZUŠ
Řevnice s tématem „Moje místo“ a rozhodně svými díly zaujali.
Z žáků Hany Poislové byli oceněni:
1. kategorie
Leo Dittrich 1. Místo, Kateřina Chalupová
2. Místo, Kader Primus čestné uznání
2. kategorie
Eliška Prosecká 2. Místo, Karolína Lukášová čestné uznání
3. kategorie
Anna Wollemanová 3. místo
Z žáků Barbory Šimkové Tiché byli
oceněni:
4. kategorie
Johana Madonosová 2. místo
-- Lukáš Martínek: Kde jsou domy, nejsou
stromy? --

-- Dorothea Pařezová: Naše chaloupka -22

Za výtvarný obor, Barbora Šimkové Tichá

-- Petr Teichmann – Hora --

Černošice ve světovém klání
o sobě daly opět vědět!
V konkurenci 22 216 prací ze 78 zemí
získal žák naší ZUŠ Petr Teichmann /12
let/ čestné uznání za svou malbu na Mezinárodní dětské výtvarné výstavě Lidice.
Tím nám udělal velkou radost a upřímně mu k tomuto ocenění gratulujeme. Je
to již druhý významný úspěch v této prestižní soutěži.
Blahopřejeme a děkujeme za krásnou
reprezentaci školy.
Za ZUŠ Černošice, Ludmila Plzáková

Pozvánky ZUŠ
Černošice
Malba akvarelem
V sobotu 4. 7. 2020 vás zveme na
workshop malby akvarelem pro dospělé, který proběhne od 10 do 15 hodin
v budově ZUŠ, Střední 403, Černošice.
Workshop bude mít dvě části – v první se

z města a okolí
účastníci dozvědí informace o samotné technice a materiálech,
následně společně vyrazí do plenéru a pokusí se vše převést
do praxe. Cena workshopu činí 600 Kč, cena zahrnuje kvalitní
akvarelový papír, zájemci potřebují vlastní štětec a akvarelové
barvy. Další informace a rezervace na emailu: tichabarbora@
centrum.cz. Těšíme se na vás!
Za výtvarný obor, Barbora Šimková Tichá

Taneční příměstský tábor
Od 3. do 8. srpna proběhne v ZUŠ hudebně-taneční příměstský tábor ROZTANČI SE DO ZPĚVU pro děti od 5 do 9 let.
Přijďte s námi společně tančit, zpívat, tvořit a hrát. Bližší informace na emailu: alenadittrich@gmail.com
Za taneční obor, Alena Dittrichová

Hrajeme si pohybem
Předpřípravný kurz tanečně-pohybové průpravy „Hrajeme si
pohybem“, který je pořádán ve
spolupráci tanečního oboru ZUŠ
a spolku přátel a příznivců školy Rodiče dětem – Černošice,
nabízí ještě několik volných míst
na příští školní rok 20/21. Kurz
je určen pro děti od 4 let, které
mají chuť zpívat, hrát si, hýbat se
a tančit. Více informací o kurzu
a kontakty najdete na webech:
www.zuscernosice.cz/tanecni-obor/ nebo www.praminekcernosice.cz.
Za taneční obor,
Magdaléna Voldřichová

Děkujeme!
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem žákům, učitelům, rodičům a příznivcům za podporu
v právě uplynulém školním roce.
Byl to rok opravdu náročný, plný
překvapení a nových zážitků, které, byť možná nebyly na začátku
úplně příjemné, nám přinesly
řadu radostných chvil a mnoho
zajímavých zkušeností, jež budeme moci zužitkovat v budoucnu. Přejeme tedy všem příjemné
a zasloužené prázdniny a těšíme se opět na viděnou v novém
roce, kdy se nám snad podaří
ještě uskutečnit některé plány
z roku minulého.
Za ZUŠ Černošice, Magdaléna
Voldřichová
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Indiánské léto na Barevném ostrově
V rámci projektu „Indiánské léto na Barevném ostrově“, který probíhal celý měsíc červen, se děti seznámily se způsoby
jiných kultur, rozvíjely si úctu k životu ve

všech jeho formách a utvářely si pocit
sounáležitosti se světem, přírodou a lidmi.
Naším mottem bylo „Život je plný překážek, ale jen ten, kdo se při prvním neúspěchu nevzdává a neustále na sobě
pracuje, něčeho dosáhne“.
Červená třída se pojmenovala jako indiánský kmen „Červánci“ a děti si vymyslely své indiánské jméno, které je vystihuje. Dětem se líbilo i indiánské tvoření
(totem, indiánská vesnice).
Ve kmeni „Žuťásků“ se děti naučily mnoho nových her a dozvěděly se
spoustu nových informací.
Kmen našich předškoláků „Modrásků“ se naučil hezké indiánské básničky

a písničky. Dětem se nejvíce líbila „Totemová říkanka“, která se tak stala naším
každodenním rituálem. Vstřebávání nových informací o indiánech se prolínalo i do dětských her, které si děti velmi
užívaly. Bavily se i kreslením indiánů,
vyráběním totemu a indiánské čelenky.
„Modrásci“ pozorně a s velkým zaujetím
poslouchali čtení knížky „Příběhy Malého stromu, indiánského chlapce“. Tím
vlastně dokázali, že už jsou opravdovými
školáky.
Všechny kmeny zdolaly indiánskou
stezku odvahy, na jejímž konci děti dostaly zaslouženou odměnu.
Učitelky MŠ Barevný ostrov

3xfoto: archiv MŠ Barevný ostrov

-- Indiánské soutěže děti bavily. --
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Prádelna Zelený ostrov zase v provozu
Prádelna Zelený ostrov v Dobřichovicích po omezeních opět
funguje a znovu se kompletně postará o vaše prádlo. „Vypereme, vyžehlíme, vymandlujeme, zašijeme a upravíme oděvy
i ložní prádlo. Můžete nám také přinést již vyprané prádlo a my
vám ho vymandlujeme, vyžehlíme a odevzdáme složené a zabalené,“ vzkazuje prádelna. Dále zajišťuje služby čistírny všech
oděvů a peří.
Zelený ostrov je sociální podnik, který provozuje v Dobřichovicích a na Zbraslavi chráněnou dílnu a je zaměřený na zaměstnávání pracovníků se zdravotním handicapem. „Jsme lokální
firma, která nabízí těmto lidem plnohodnotnou práci, kterou
mohou úspěšně vykonávat zcela bez omezení,“ říká jednatelka
a manažerka podniku Ilona Bedrnová. Zelený ostrov je zde pro
všechny, kteří rádi využijí nabízené služby s vědomím, že pomáhají sociálnímu podnikání a podpoře práce lidí se zdravotním
postižením.
V Dobřichovicích je otevřeno dopoledne každý den od pondělí do soboty a v pondělí a ve středu do půl páté.
Všechny informace najdete na webu www.zelenyostrov.eu.
Sledovat můžete prádelnu také na FB a Instagramu.
Zuzana Melicharová
Zelený ostrov, sociální podnik

červenec

Foto: archiv Zeleného ostrova

-- Prádelna Zelený ostrov je sociální podnik, který zaměstnává
pracovníky se zdravotním handicapem.  --

Přehled akcí v Černošicích

10. 7.
11. 7.
11. 7.

Jana Koubková duo – jazzový koncert
Farmářské trhy na Vráži
Farmářské trhy Mokropsy

11. 7.
17. 7.
25. 7.
25. 7.

Koncert lektorů Mezinárodních hudebních kurzů
Jazzový dýchánek s Petrou Vlkovou a Václavem Tobrmanem
Farmářské trhy na Vráži
Farmářské trhy Mokropsy

31. 7.

Bulatkin-Mathisen-Zimring Project – koncert

20.00, Club Kino
8.00–12.00, nám. Centra Vráž
8.00–12.00, prostranství před nádražím
Mokropsy
19.00, městský sál na Vráži
20.00, Club Kino
8.00–12.00, nám. Centra Vráž
8.00–12.00, prostranství před nádražím
Mokropsy
20.00, Club Kino

v okolí
červenec
Blbec k večeři – francouzská komedie, Letní scéna Divadla bez
zábradlí
1. 7.
Dobřichovické divadelní slavnosti (DDS): Pod praporem něžných dam – komedie divadelního spolku DIVseDIV Beroun
2. 7.
DDS: Koncert Jitky Vrbové s kapelou Niagara, Radimem Linhartem a Stáňou Čížkovou
3. 7.
Koncert v barvách SeMaForu: Dáša Zázvůrková & Petr Macháček & Swing trio
4. 7.
Art – divadelní komedie, hrají: Karel Heřmánek, Josef Carda a Zdeněk Žák, Letní scéna Divadla bez zábradlí
5. 7.
DDS: Lakomec – komedie Divadla Radka Brzobohatého Praha
6. 7.
DDS: Drahá legrace – komedie (agentura Harlekýn)
12. a 13. 7. DDS: Řeči - komedie Dobřichovické divadelní společnosti
14. 7.
DDS: Boss Babiš – satirická komedie divadla RePublika Praha
16. 7.
DDS: Amant – komedie ochotnického spolku Žumpa Nučice
20. 7.
DDS: Tomáš Klus – koncert
23. 7.
DDS: Bratři Ebenové – koncert
1.7.

20.30, Lesní divadlo Řevnice
20.00, nádvoří zámku Dobřichovice
20.00, nádvoří zámku Dobřichovice
20.30, Lesní divadlo Řevnice
20.30, Lesní divadlo Řevnice
20.00, nádvoří zámku Dobřichovice
20.00, nádvoří zámku Dobřichovice
20.00, nádvoří zámku Dobřichovice
20.00, nádvoří zámku Dobřichovice
20.00, nádvoří zámku Dobřichovice
20.00, nádvoří zámku Dobřichovice
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Mariánská pouť bude

Foto: Petr Kubín (2019)

Kdy: sobota 15. srpna
Zapište si prosím do svých kalendářů datum letošní Mariánské
pouti. Můžete se těšit opět na hudbu rozličných žánrů, jarmark,
pohádky pro děti a hlavně na sousedské setkání na návsi před
kostelem. Letos bude pouť pouze jednodenní, a tak doufám, že
se v sobotu 15. srpna sejdeme v hojném počtu. Milovníci kvalitní
vážné hudby o svůj nedělní koncert 16. srpna nepřijdou. Bližší
informace a program pouti zveřejníme příští měsíc.
Pavel Blaženín

Bulatkin-Mathisen-Zimring Project
Kdy: pátek 31. července ve 20.00
Kde: Club Kino
BULATKIN-MATHISEN-ZIMRING
je
nový projekt dlouhodobě fungující
ostřílené rytmické sekce norského
kontrabasisty Pera Mathisena a izraelského bubeníka Utsiho Zimringa a nového objevu na české jazzové scéně

– mladého pianisty Daniela Bulatkina.
O kvalitě rytmiky Mathisen-Zimring
vypovídá hlavně dlouhý výčet hvězd
světového formátu, které doprovázela
– např. Ulf Wakenius (Oscar Peterson,
Michael Brecker); Mike Stern (Jaco
Pastorius, Miles Davis); Dave Kikoski
(držitel ceny Grammy za desku s MinFoto: archiv interpretů

gus Big Bandem) a další. S posledním
jmenovaným natočili roku 2016 velmi
kladně přijaté studiové album New
York City Magic u evropského vydavatelství Alessa Records.
Kapela představí zejména aktuální
autorskou tvorbu všech svých členů. Ta osciluje na pomezí moderního
mainstreamového jazzu a vysokoenergetické fusion. Zvuk tria se tedy pohybuje od klasického akustického tria až
k moderním elektronickým sestavám.
Repertoár je doplněn nápaditě zaranžovanými jazzovými standardy z období
post-bopu.
Srdečně Vás zveme v pátek 31. července od 20 hodin na zahrádku Club
Kina. V případě nepříznivého počasí
se koncert uskuteční v clubu. Vstupné
150 Kč. Vstupenky si můžete zakoupit
i online na webu SMS ticket.
Pavel Blaženín

Na Čechomor v hale zbývají poslední volné vstupenky
Kdy: 25. září
Kde: Hala Věry Čáslavské
Poslední volné vstupenky je možné na internetu zakoupit na koncert Čechomoru,
který se kvůli pandemii přesunul z dubnového na zářijový termín. Koncert stálice české hudební scény se uskuteční
v Hale Věry Čáslavské v pátek 25. září.
Vstupenky zakoupíte v síti gouout.net.
Kapela musela kvůli pandemii zrušit
všechny jarní i letní koncerty. „Naše letní
turné jsme přehodili na léto 2021. Vždycky je to těžké, ale my máme velmi vyspělé a chápající publikum, takže v tomto
smyslu jsme to měli ulehčené,“ uvedl
člen kapely Karel Holas. Připomněl, že
Čechomor v době pandemie připravil
společně s generálním partnerem Pojišťovnou Kooperativa jeden online koncert
na podporu Senior linky Života 90.
26

Nucenou pauzu věnovali také vydání
4CD Nadechnutí. „Ta poslední deska
bude akustická. Teď to mixujeme a vypa-

dá to moc hezky, líbí se nám to,“ svěřil
se Holas.
Pavla Nováčková

Foto: archiv kapely

-- Na černošickém koncertu Čechomoru zazní i písně, které na koncertech kapely
dlouho nezazněly. --
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Mezinárodní hudební kurzy v Černošicích
Kdy: 10.–14. července
Kde: ZŠ Jeden strom
Hudební kurzy jsou příležitost pro každého se nezávazně a bez tlaku, který
vyvíjí školy a soubory svými požadavky, zdokonalit, dozvědět se nové věci
a zahrát si v inspirujícím prostředí špičkových muzikantů. Letos se mi opět
podařilo k účasti získat zpěváka, sbormistra, dirigenta a multiinstrumentalistu Stanislava Mistra, na housle a violu
virtuosa a vynikajícího učitele Alexandera Shonerta.
Vítáni jsou všichni zájemci bez ohledu na věk a hudební vyspělost. Kromě
sólových hodin vytvoříme soubory komorní hudby ze všech nástrojů, které
se zúčastní, vítány jsou všechny. Sou-

částí kurzů jsou semináře nástrojové
technologie, intonace, interpretace
a improvizace z pohledu houslí a zpěvu. Kdo se přihlásí ke mně, může se
kromě houslí, violy a zpěvu zdokonalovat i ve hře na violu d'amore, erhu,
cink, zobcovou flétnu a malou harfu.
Své umění mohou všichni uplatnit
na závěrečném koncertě 14. července v 19 hodin v sále na Vráži. Kurzy
podporuje město Černošice a Středočeský kraj.
Případné dotazy zodpovím na v.polivka@seznam.cz , nebo na tel. 724 578
031, 605 720 158, informace lze najít
i na www.polivka.biz.
Václav Polívka

Foto: archiv ČKF

Jana Koubková Duo
Kdy: pátek 10. července ve 20.00
Kde: Club Kino
Koncert nejen se slavnými jazzovými
standardy, ale i současnou tvorbou světoznámých jazzmanů včetně vlastních
skladeb a textů Jany Koubkové. Pianista
Ondřej Kabrna zde Janu nejen citlivě doprovází, ale je též výborným sólistou.
Oba muzikanti spolupracují i na jiných
projektech, což celkovému projevu kapely velmi prospívá. „Zrovna tak hrát
v duu nás velmi baví a náš repertoár je
velmi rozmanitý. Nejsme ničím vázáni,
doslova si hrajeme a sami sebe umíme
překvapit osobitými improvizacemi,“ řekli
hudebníci.
Zveme vás v pátek 10. července od 20
hodin na zahrádku Club Kina. V případě
nepříznivého počasí se koncert uskuteční v clubu. Vstupné 150 Kč. Vstupenky si
můžete zakoupit i online na webu SMS
ticket.
Pavel Blaženín
Foto: archiv dua

-- Stanislav Mistr a Pražští pěvci  --

Koncert lektorů
Mezinárodních hudebních kurzů
Kdy: 11. července v 19.00
Kde: městský sál na Vráži
V sobotu 11. července v 19 hodin
zazní v sále na Vráži v Černošicích
koncert lektorů Mezinárodních hudebních kurzů – housle Alexander
Shonert, Václav Polívka, zpěv Stani-

slav Mistr, klavír Jan Polívka. Zazní
skladby J. S. Bacha, F. Kreislera, N.
Paganiniho a S. Prokofjeva.
Vstupné 150/100 Kč. Koncert
podpořilo město Černošice a Středočeský kraj.

Foto: archiv V. Polívky

-- Václav Polívka  --

Václav Polívka
Foto: archiv A. Shonerta

-- Alexander Shonert  --

-- Jana Koubková a Ondřej Kabrna  -27
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BUKIFEST 2020 bude!
Milé publikum, přátelé a příznivci BUKIFESTu, i Vy, kteří zavítáte poprvé, do našeho již 11. ročníku přijala pozvání skupina Taxmani, která nám představí moderní
country & western styl, pak samozřejmě
zazpívá paní Jitka Vrbová, a to jak country, tak swingovky. Rock‘n‘rollovou tečku
obstarají The Fribbles, oldies & rockenrol
band.
Letošní ročník bude víc než slavnostní, neboť Taxmani u nás oslaví 50 let na

scéně a představí nám nové CD, jehož
kmotrou se stane paní Jitka Vrbová, která
oslaví právě v září své životní jubileum.
Celým hudebním večerem nás provede moderátor s nezaměnitelným sametovým hlasem, pan Milan Schmidt z Country Rádia.
Předprodej bude zahájen na černošické pouti v sobotu 15. 8. 2020 od 10.30
do 18 hodin a dále bude pokračovat v otvíracích hodinách Club Kina, tedy st–čt
od 16.00 do 23.00, pá–so od 11.30 do
02.00, ne od 11.30 do 22.00.

Cena vstupenek je 250 Kč v předprodeji, v den konání koncertu 300 Kč.
V předprodeji si rovněž můžete rezervovat místa k sezení dle vašeho výběru.
Neváhejte a přijďte nakupovat.
V pátek 11. září v 19 hodin v černošickém Clubu Kino se těšíme na viděnou,
přijďte si užít pohodový večer. I letos
bude připravena krabička pro Vaše hudební tipy do dalších ročníků.
Pavel Blaženín
Michaela Voldřichová
Magdaléna Voldřichová

Nové knihy v Městské knihovně Františky Plamínkové v Černošicích
Beletrie:
CAINE, Rachel: Ve víru – psychologický román;
GOLOVLEVA, Ilona: Život v pozlátku
– autobiografický příběh a dokument vystudované módní návrhářky, která se zapletla se vším, čemu se obvykle většina
lidí vyhne;
HANIBAL, Jiří: Velmož tří králů – historický román o dramatických osudech
výjimečného muže, českého šlechtice
Jindřicha z Lipé;
HORST, Jorn Lier: Katharinina šifra –
severský detektivní román;
KELEOVÁ-VASILKOVÁ, Táňa: Slib –
román pro ženy;
LAPENA, Sharp: Jeden z nás – strhující psychothriller z pera kanadské bestselleristky, mistryně nečekaných zvratů;
MAS, Victoria: Bál šílených žen – románový debut francouzské spisovatelky,
odehrávající se v pařížské společnosti
19. století;
MAY, Peter: Útěk – román skotského spisovatele o dlouho skrývaných
pravdách, nenaplněných snech z mládí
a pevném přátelství;
MAYLE, Peter: Podfuk na Korsice – je
ryzím potěšením v provensálském stylu,
při jehož čtení se vám budou sbíhat sliny
v ústech a zároveň se budete skvostně
bavit;
SILVA, Daniel: Nová dívka – napínavý
špionážní román;
VALPY, Fiona: Moře vzpomínek – anglický romantický příběh;
VONDRUŠKA, Vlastimil: Křišťálový
klíč. Vídeňský sen – pokračování kroniky severočeského sklářského rodu
Heřmanů;
VOPĚNKA, Martin: Přežít civilizaci: mých 30 cest za obzor (1983 –
2019) – cestopis, často až humorné,
nebo naopak dramatické příhody stří28

dají autorovi zásadní myšlenky nebo
postřehy;
YOUNG, Skottie: Nesnáším Pohádkov – komiks;
Naučná literatura:
Nejtajemnější místa světa – reprezentativní výběr, který zahrnuje všechna známá tajemná místa světa;
BEZLEPKOVÁ, Margotka: Srdcem
v kuchyni – hrníčková kuchařka je plná
rodinných a vyzkoušených receptů bez
lepku, laktózy, sóji a cukru;
BOUČKOVÁ, Tereza: Bhútán, má láska – cestopis;
HÄHNSEN, Heiko: Zahrada síly – kniha ukazuje, jak svou zahradu můžete oživit a proměnit ve zdroj regenerace a síly;
KIYOSAKI, Robert T.: Fake: falešné
peníze – falešní učitelé – falešná aktiva; jak kvůli lžím chudí a příslušníci střední třídy dál chudnou – ve své nové knize
nám autor ukazuje, jak jsme neustále
finančně obelháváni, což vede k prohloubení finančního propadu chudých
a střední třídy;
ŠLACHTA, Robert: Robert Šlachta:
třicet let pod přísahou – autobiografické vzpomínky bývalého ředitele Útvaru
pro odhalování organizovaného zločinu
a náměstka Odboru pátrání Celní správy;
WOHLLEBEN, Peter: Tajemné pouto mezi člověkem a přírodou – autor
s pomocí vědeckých poznatků a díky
vlastním lesnickým zkušenostem analyzuje záhadné a leckdy neuvěřitelné jevy
přírody a ukazuje úzké propojení člověka
s přírodou;
ZARRELLA, Jana Ina: Tělo snů na
poslední chvíli – v knize najdete kromě
cvičení i mnoho užitečných tipů, které se
týkají motivace, životního stylu s řadou
výborných receptů;

Knihy pro děti a mládež:
ARENDT, Helena: Dárky z přírody –
100 nápadů na tvoření s dětmi, návody
k výrobě ozdobných předmětů, dárků
a dekorací z přírodních materiálů;
BARFIELD, Mike: Atom v kupce sena
– bohatě ilustrovaný částečně komiksový průvodce chemickými prvky;
ERNSTEN, Svenja: Copak ze mě
bude? – zajímavosti ze života zvířat
a rostlin v obrazové publikaci pro děti;
GERSTMEIER, David: Jeden rok v životě včely: jak včely žijí, co všechno dělají a proč je královna matkou
všech včel – bohatě ilustrovaná publikace o včelách;
KOMÁRKOVÁ, Ilona: Králík je taky jenom člověk!!! – příběh o životě domácího králíka v člověčí rodině;
LEBEDA, Jan: Medovníček, Medulka
a Medulínek – další příhody hodných
skřítků, Medovníček s Medulkou najdou
v lese pod zlomeným stromem malého
skřítka;
WOHLLEBEN, Peter: Víš, kde bydlí
zvířata? – informace o životě a chování zvířat doprovázejí barevné fotografie
a náměty ke zkoušení a samostatnému
poznávání.

Prázdninová provozní doba
knihovny:
Knihovna bude otevřena během
prázdnin stejně jako po celý rok.
Otevírací doba v knihovně:
Pondělí:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00–12.30; 13.00–18.00
8.00–12.30; 13.00–18.00
13.00–18.00
8.00–12.30

naše telefonní číslo:221 982 562, naše e-mailová adresa: knihovna@mestocernosice.cz
on-line katalog knihovny najdete na webových
stránkách města: www.mestocernosice.cz

z města a okolí / inzerce

Mraveniště hledá posily
Po dlouhých koronaprázdninách Mraveniště obnovilo v červnu páteční setkávání. Rozloučili jsme se tradičně ovocným překvapením. Jelikož většina maminek z týmu odchází
na nové mateřské dovolené nebo naopak zpět do zaměstnání, hledáme posily z řad maminek na pozici účetní, vedení výtvarné části nebo básniček. Zájemci prosíme pište na
mail mraveniste@seznam.cz, budeme rády za každou pomoc.
Přejeme všem hezké opravdové prázdniny a budeme se těšit zase v září. Sledujte náš
web i facebook.
Tým Mraveniště
www.mcmraveniste.cz

inzerce

Řádková inzerce zdarma
Výhradně pro černošické občany je určena rubrika „Řádková inzerce
zdarma“. Maximální délka celého inzerátu včetně kontaktu může být 170
znaků včetně mezer. Inzerovat je možné pouze nekomerční věci, jako je
například prodej či nákup věcí pro děti, nabídka starých věcí za odvoz,
darování koťátek, poptávka po doučování a podobně.

PROFI TAXI

Letiště 580 Kč; Praha centrum 450 Kč; ostatní 19,90 Kč 1/km
Další objednávky dle dohody
Předobjednávky tel. 603 322 908
J. Pintrava, Křížovy Lázně, Černošice.

TAXI

B+B

TAXI

Octávia combi

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

SALON

Mokropeská 2026 X
Černošice

MANIKÚRA -PEDIKÚRA

3 parafínové zábaly
3 CND Shellak, gellak, Vinylux
Procházková Michaela, tel. 702 046 712
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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, X
vyšetření na zdravotní průkaz, řidičský průkaz apod.
Smlouvy se zdravotními pojišťovnami
Není požadováno doporučení k vyšetření
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

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

ZŠ a MŠ Josefa Kubálka Všenory
přijme od září 2020:
ZŠ a MŠ Josefa Kubálka Všenory
1) Učitelku/učitele pro 1. stupeň ZŠ (částečný, popřípadě celý úvazek)
přijme2)odAsistenta
září 2020:
pedagoga

3) Speciálního pedagoga (částečný úvazek - výše dle dohody 0,2 - 0,5 úvazku)

1) Učitelku/učitele pro 1. stupeň ZŠ (částečný, popřípadě celý úvazek)
Pomocnou
kuchařku do ŠJ ZŠ (částečný úvazek)
2)4)Asistenta
pedagoga
3) Speciálního pedagoga (částečný úvazek - výše dle dohody 0,2 - 0,5 úvazku)
Pomocnou
kuchařku
do ŠJ ZŠpartnerské
(částečný úvazek)
 4)Nabízíme
příjemný
kolektiv,
jednání, možnost osobního růstu.






Požadujeme chuť do práce, kladný přístup k dětem, kolegiální smýšlení,

Nabízíme
příjemný
kolektiv, partnerské jednání, možnost osobního růstu.
odpovídající
vzdělání.
Požadujeme chuť do práce, kladný přístup k dětem, kolegiální smýšlení,
odpovídající vzdělání.

Kontakty: reditelna@skolavsenory.cz, tel.: 604 236 661, www.skolavsenory.cz
Kontakty: reditelna@skolavsenory.cz, tel.: 604 236 661, www.skolavsenory.cz

AUTOMYČKA CAFE ČERNOŠICE
nabízí
- samoobslužné bezkontaktní mytí vozů, luxování 24h
- profesionální čištění interiérů vozů, leštění vozů
- prodej autokosmetiky SONAX
- posezení, výbornou kávu, občerstvení
- desinfekci a odmoření vozu generátorem ozónu
na počkání (cca 30min.) - ,,čekací káva“ v ceně!!
Kontakt: X
Tallwide s.r.o., Radotínská 2304, Černošice, X
tel. +420 603 533 336, +420 603 377 527

Nabízím kompletní servis pro váš dům i zahradu!
stavba zahradních pergol a domků
montáže a opravy zednické práce malování a další

Ondřej David - tel.: 724 513 724
www.praceprodomov.cz
inzerce

PROVÁDÍ:
OTEVŘENO DENNĚ 10:00 – 20:00
Vrážská 1513, Praha – Radotín

Objednávky : 733 189 330

www.lunaexpres.cz

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

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

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

Stanislav Bendík

mobil:
www.z

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

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

JUDr. Hana Šonková

ADVOKÁT V ČERNOŠICÍCH
Služby v oblasti občanského, obchodního a finančního
práva, práva nemovitostí, pracovního a rodinného práva,
zastupování v řízení před soudy a správními úřady,
advokátní úschova.
tel.:+420 737 429 141,e-mail: hanasonkova@aksonkova.cz
Topolská 2209, 252 28 Černošice, www.aksonkova.cz

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

Zaměření – montáž – záruční a pozáruční servis

Doprava v okolí 10 km od Černošic zdarma
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PRODEJNA ČESKÉ LIDOVÉ VÝROBY

Opravy chladniček, mrazniček
a průmyslového chlazení

NABÍZÍME ZBOŽÍ VÝHRADNĚ ČESKÝCH VÝROBCŮ

Aleš Rozenský, Praha 5 - Radotín

KERAMIKA l KOŠÍKAŘINA l DŘEVĚNÉ HRAČKY l UBRUSY

mobil: 606 83 44 85

Hana Rozenská – Radotín, Vrážská 1531 (vedle nádraží)

Po-Pá: 9-12, 13-17 So: zavřeno
tel.: 603 44 99 40, www.hanarozenska.tk
31

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








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

Jaroslav Pýcha
& 722 490 490
Znáte skutečný potenciál svého pozemku
STAVEBNÍ - NESTAVEBNÍ POZEMKY

umíme zhodnotit a profesionálně
připravit k prodeji nebo váš pozemek

prověříme - oceníme - odkoupíme.

Díky našim 20letým
zkušenostem v oboru,
rádi přijímáme i ty
nejkomplikovanější
výzvy

Pomůžeme vám k dosažení maximální možné
prodejní ceny pozemku!
Zavolejte nám pro nezávaznou schůzku zdarma!

www.auditpozemku.cz

730 806 398
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Anglická
školka a škola
v ČERNOŠICÍCH

www.klckrystof.cz

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

jaroslav.pycha@re-max.cz

