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z radnice

72. schůze rady města

z 20. července 2005

• rada města ukládá OISM zajistit účast
notáře při losování nabídek na dodavatele
stavby – přístavba ZŠ Černošice – a přípravu smlouvy (zástupce projektanta představil
radě prováděcí projekt přístavby ZŠ a seznámil je se současným stavem – základními dispozicemi, finančními náklady atd.;
zástupce firmy Reinvest zodpověděl dotazy
týkající se výběrového řízení; bude se jednat
o užší výběrové řízení; za účasti notáře bude
vylosováno 5 nabídek).
• investor stavby bytových domů v lokalitě
proti kostelu představil členům rady města
současný stav projektu stavby bytových domů, zejména pak návrh úpravy veřejných
prostranství, zajištění možnosti parkování,
ozelenění; členové rady se shodli na nutnosti
přípravy rámcové smlouvy na zajištění úpravy veřejného prostranství před kostelem.
• rada města souhlasí se změnou užívání
prodejny č. p. 1010 na provozovnu restaurace
– ulice Radotínská 1203
• rada města souhlasí se stavbou vrtané studny na pozemku parc. č. 677 v ulici V Mýtě
podle předložené dokumentace
• rada města souhlasí se stavbou vrtané
studny a s provedením tří vrtů pro tepelné
čerpadlo na pozemku parc. č. 4118/19 podle
předloženého návrhu
• rada města souhlasí s přístavbou rekreační
chaty na pozemku parc. č. 2545 v ulici Střední podle předložené dokumentace
• rada města souhlasí se stavebními úpravami
podkroví domu č. p. 1378 v ulici Lipová podle předložené dokumentace
(Pokračování na straně 7)

Na titulní straně: „Není důležité se do školy jen
těšit, ale přijít do ní zdravý,“ sdělil ministr dopravy Milan Šimonovský prvňáčkům při předávání dárků souvisejících s dopravní tématikou.

z radnice

Doprava a dopravní značení
Nemine týden,
aby nebyly doručeny nové podněty
na úpravu dopravního značení na
našich komunikacích. Nejčastěji se
týkají zákazu stání,
zpomalení rychlosti, vyznačení přednosti v jízdě na křižovatce

stanovená pravidla v kombinaci s ohleduplností ke svému okolí. Překvapil mě trend
v mnoha evropských zemích, kde naopak
mnohde ruší dopravní značení a ruší například i stávající světelné křižovatky. Řidiči si
i na poměrně frekventovaných křižovatkách
vystačí s „pravidlem pravé ruky.“

Vím, že k podobným „experimentům“ je
přistupováno po mnohaleté výchově řidičů.
Proto my, v našich podmínkách, budeme
či zákazu vjezdu nákladních vozidel. Nechci muset umístit ještě mnoho dopravních znasnižovat správnost a účelnost mnohých čení a zřídit mnoho světelných křižovatek
návrhů, avšak mám vážné pochybnosti, zda a současně si ze svých peněz hradit policii,
se ve všech případech jedná o ideální cestu, aby nás hlídala.
zda by obecně nebylo vhodnější dodržovat
Helena Langšádlová, starostka

Černošice se přihlásily k projektu Bezpečná obec
Začal nový školní rok. Děti se vrátily do frekventovaných ulic a tím i do blízkosti
automobilů neukázněných řidičů. Ti způsobili, že jen za první polovinu letošního
roku zahynulo při dopravních nehodách víc dětí než za celý rok předešlý. I proto
se Černošice připojily k projektu Bezpečná obec, jehož součástí je program Bezpečná cesta do školy.
Projekt ministerstva dopravy Bezpečná prvňáčky v jednom z nejvýznamnějších
obec vycházející z Národní strategie bez- dnů jejich života a předal jim formou
pečnosti silničního provozu si odbyl křest dárku drobné předměty související s dov několika moravských městech. Černo- pravní výchovou.
šice jsou tak prvním městem v Čechách, „Právě žáci základní školy by měli pokteré se rozhodlo přijmou jej za svůj.
moci naplňovat program Bezpečná cesta

„Zapojením do projektu Bezpečná obec
získají Černošice přístup k nejnovějším
poznatkům a informacím v oblasti zvyšování bezpečnosti silničního provozu. Jsme
připraveni konzultovat s městem řešení dopravně-inženýrských opatření, poskytneme
metodiku moderní dopravní výchovy a pomůžeme při zklidňování dopravy,“ uvedl
místopředseda vlády a ministr dopravy
Milan Šimonovský, který 1. září navštívil
černošickou základní školu, aby pozdravil

do školy. Měli by označit podle jejich mínění nebezpečná místa a pohovořit o nich
s rodiči, kteří pak prostřednictvím města
prosadí zlepšení situace. Návrhy žáků
přitom posoudí i odborníci, kteří navrhnou nápravná opatření,“ dodal ministr,
kterého při návštěvě Černošic doprovázela
Alena Šteflová, ředitelka Světové zdravotnické organizace v České republice, pro kterou
je prevence dopravních nehod dětí jednou
z hlavních priorit.
(sj)
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Projekt Bezpečná obec naváže na naše dosavadní aktivity
v oblasti dopravní bezpečnosti, říká starostka města

Iniciátorkou přijetí projektu Bezpečná obec potažmo Bezpečná cesta do školy je starostka města Helena Langšádlová. Proto
jsme o odpovědi na následující otázky požádali právě ji.
Proč se Černošice komunitu v obci, kdy se všichni podílejí na
přihlásily k projektu snižování rizik.
Bezpečná obec?
Lze očekávat i pomoc finanční?

Město se snaží
dlouhodobě zlepšovat pro své obyvatele podmínky v oblasti
dopravní bezpečnosti. Po nejvýznamnějším
rozhodnutí, kterým bylo zavedení zóny
s nejvyšší povolenou čtyřicetikilometrovou
rychlostí na území celého města přichází rozhodnutí neméně zásadní, a to je právě přijetí
projektu Bezpečná obec.
Co vlastně projekt obsahuje?
Bezpečná obec je celosvětový projekt, který
pomůže našemu městu získat nejnovější poznatky o tom, jak se za hranicemi naší republiky zlepšuje dopravně bezpečnostní situace,
jaká opatření pomáhají řešit tento problém
a zejména pomáhají dostat problematiku
dopravní bezpečnosti do místních komunit.
Preventivní výchova by měla tedy začínat
v rodinách a pokračovat ve škole. Součástí
projektu je proto i metodika pro dopravní
výchovu ve školách.
Čím pomůže ministerstvo?
Každá obec, která se do projektu zapojí
dostane do ministerstva dopravy technickou
pomoc, odborníci situaci v obci prozkoumají
a vytipují nebezpečná místa. Zapojí i školáky například tím, že děti dostanou za úkol
zmapovat cestu do školy a označit místa, na
kterých se necítí bezpečně. Poté je proberou
s rodiči a ti pak společně s odborníky a zástupci města vytipují nejdůležitější opatření
vedoucí ke zlepšení dopravně bezpečnostní
situace. Je to projekt, který vzdělává celou
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Ministerstvo dopravy vyhlašuje v rámci
projektu Bezpečná obec soutěže. Je možné
žádat o finanční prostředky ze Státního fondu
dopravní infrastruktury, který by měl každý
rok uvolňovat na tyto projekty 100 milionů
korun.
Pan ministr uvedl, že cesta místních dětí
do školy je spojena se značnými riziky
My se už několik let snažíme situaci na
našich komunikacích řešit a učinit je bezpečnější zejména pro chodce. V některých případech se nám to už podařilo. Nad školou už
jsou na nejfrekventovanějších místech chodníky, řidiče zpomalují retardéry. Vedle toho
velmi dobrou práci dělá naše městská policie.
V době, kdy chodí děti do školy hlídkuje na
přechodech, preventivně navštěvuje základní
i mateřské školy, kde s dětmi o bezpečnosti
v dopravě hovoří.
Projektem Bezpečná obec vlastně navážeme na naši předchozí činnost, neboť již
v jarních měsících roku u nás proběhla akce
Bezpečné Černošice, jejíž součástí byla i bezpečnost na komunikacích.
V neposlední řadě se snažíme k dopravní
bezpečnosti přispívat i tím, že několik let
provozujeme radar na měření rychlosti a nutíme tak řidiče, aby dodržovali stanovenou
čtyřicetikilometrovou rychlost.
Ke zvýšení bezpečnosti napomohlo i osvětlení přechodů pro chodce.
Ptal se Stanislav Janovský

z radnice

I v první školní den řidiči neváhali překračovat rychlost

O

smapadesát prvňáčků
si přišlo 1. září okusit
atmosféru svého nového
působiště – základní školy.
Letos je tady spolu se starostkou Helenou Langšádlovou a místostarostou Alešem Rádlem přivítal i místopředseda vlády a ministr
dopravy Milan Šimonovský.
Stejně jako pro prvňáčky,
i pro něho bylo v první
školní den připraveno překvapení. I když ne ve třídě,
ale na ulici. Ráno si totiž
vyzkoušel radar městské
policie a zjistil, že z deseti
řidičů jich sedm vysoko
překročilo povolenou čtyřicítku. Řidiče první školní
den prostě nezajímal. (sj)
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Škola přichystala pro děti i rodiče zajímavé novinky
Nový školní rok je prvním rokem plného uplatnění nového školského zákona. V souvislosti s ním dojde k řadě výrazných změn v práci sboru. Souběžně bude pokračovat
příprava školního vzdělávacího plánu, který se začne realizovat od školního roku
2007/2008. V neposlední řadě se dál bude rozvíjet projekt Komunitní škola.
Letošní školní rok přinese novinky přede- školy, do které už nyní dochází převážná
vším do vyučovacího procesu prvních tříd. většina našich prvňáčků. Projekt startující
v prvních třídách povede k tomu, že výuku
Jde o počátek nové koncepce vyučování.
V prvé řadě letos otevíráme pouze tři některých předmětů povedeme v pozdější
první třídy, které budou obsazeny v průmě- době i v angličtině. Zapojení dětí do tohoto
ru 18 žáky, a to výhradně dětmi z Černošic. programu však bude záležet na svobodném
Dostali jsme se tak na obvyklou úroveň po- rozhodnutí rodičů. Pro děti rodičů, kteří
čtu žáků ve třídách okolních škol. Umožnilo nebudou se zařazením do programu sounám to rozhodnutí rodičů, kteří odložili po- hlasit, bude samozřejmě zajištěna výuka
vinnou školní docházku svých dětí. I když klasická. Děti nebudou z angličtiny hodnoceny, výuka českého jazyka bude plně
tím zatížili kapacitu mateřských škol, nám
zachována.
pomohli s novinkami začít, neboť výuku
Pro prvňáčky navíc otevřeme tzv. English
v prvních třídách můžeme více individualizovat. Učitelky budou mít víc času na žáka, Club vedený rodilým mluvčím, ve kterém
děti budou moci realizovat své zájmy. Jde
což je jistě pozitivní.
vlastně o jakousi družinu otevřenou od
Poradenské centrum
13 do 15 hodin. Za tento klub se bude
Mimořádnou pozornost budeme dál vě- vybírat, podobně jako za školní družinu,
novat dětem s poruchami učení či s jiným poplatek.
postižením. Náš sbor se rozšířil o speciZávěrem
álního pedagoga, který bude výrazně parŠkola
tedy
nabízí
našim prvňáčkům celou
ticipovat na výuce těchto dětí v prvních
řadu
aktivit.
Mimo
ty výše uvedené budou
třídách. Škola přijme i psychologa a vytvoří
samozřejmě
jezdit
do
divadel, na výstavy,
poradenské centrum, které bude s rodiči seplánujeme
školu
v
přírodě
atd. Se vším bustavovat individuální plány výuky, dohlížet,
dou
rodiče
žáků
prvních
tříd
seznámeni na
aby děti nebyly přetěžovány atd.
první třídní schůzce.
Konverzační angličtina
Rád bych ubezpečil rodiče našich prvňáčPrvňáčkům chceme nabídnout ještě něco. ků, že o jejich děti bude dobře postaráno.
Naše škola navázala spolupráci se soukro- Učitelky mají dlouholetou zkušenost, jsou
mou mateřskou školou Kryštof zaměřenou vnímavé a mají velmi dobré výsledky. A rona konverzační výuku angličtiny. Výuka by diče, jejichž děti mají jakékoliv postižení
měla probíhat tak, že anglický učitel (mluv- ubezpečuji, že jim je a bude věnována mičí) bude asistovat při výuce ve všech vý- mořádná pozornost. Dovolte mi, abych nám
chovách, praktických činnostech a prvouce všem popřál v novém školním roce mnoho
a bude doplňovat českou učitelku. Děti tak úspěchu, spolupráce a tolerance.
některé pasáže uslyší i v angličtině. NaváPhDr. Zdeněk Moucha, CSc.,
ředitel Základní školy Černošice
žeme tím vlastně na výuku této mateřské
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72. schůze rady města
z 20. července 2005

(Dokončení ze strany 2)

• ve věci Žádost o úpravu části Topolské ulice rada konstatuje, že v současné době nemá
město finanční prostředky na realizaci asfaltového povrchu v této části komunikace

• rada města souhlasí se stavbou vrtané • rada konstatuje, že není v technických a fistudny na pozemku parc. č. 1693/9 v ulici nančních možnostech města zabránit vtékáVětrné podle předložené dokumentace
ní dešťové vody do osady pod Kazínem
• rada souhlasí s rozšířením kabelové sítě • rada konstatuje, že všechny námitky uveNN pro RD Erbenova 820
dené ve stížnosti na stav nově vybudované
• rada souhlasí s rozšířením kabelové sítě komunikace Slunečná již byly vyřešeny
NN pro parc. č. 132 v ul. Na Vyhlídce
• rada ukládá TS provést provizorní opravu
• rada města souhlasí s rozšířením kabelové komunikace Větrná; soudní spor byl po
projednání krajským soudem vrácen zpět
sítě NN pro RD Smetanova 1179
okresnímu soudu
• I. ve věci Přestavba chaty č. e. 485 na pozemku parc. č. 5368, Osada Pod Hladkou • rada požaduje seznam žadatelů o obecskálou žádá rada SÚ zahájit řízení o odstra- ní byt upravit - doložit, kteří z žadatelů
nění stavby (uložit pokutu); II. rada souhla- jsou prokazatelně sociálně slabí či v nouzi
a u všech žadatelů prověřit trvalé bydliště;
sí s přestavbou chaty č. e. 485
poté OISM zajistí vylosování 1 uživatele
• rada souhlasí s předloženou projektovou
(nájemní smlouva na 1 rok)
dokumentací pro územní rozhodnutí stavby
• I. rada souhlasí s konečným vyúčtováním
Centrum Vráž
stavby – Písečná pláž (311 680,86 Kč bez
• I. rada ukládá komisi investiční projednat
DPH); II. rada souhlasí s pověřením pana
návrh řešení odvodu dešťových vod v ulici
Jaroslava Boháčka dohledem nad pořádkem
Tyršova; II. rada ukládá OISM prověřit, zda
na pláži
dopis podepsali i ti občané, kteří jsou vlast•
rada ve věci Rekonstrukce a dostavba
níky nemovitostí v nejnižším místě ulice
komunikace
Pod Višňovkou souhlasí s vyTyršova
budováním opěrné zdi s protihlukovými
• rada nesouhlasí s úhradou materiálu
účinky cca 100m²
na vydláždění prostoru mezi komunikací
a plotem žadatelky, ulice Topolská 1514; • rada souhlasí s novými názvy ulic Pod
město poskytuje materiál pouze na chod- Ptáčnicí – č. k. 2808/4, 2808/5, 2819/51,
níky, které jsou budované dle dopravního 2819/63, Červánková – č. k. 1682/123. 1691/
generelu a za předpokladu, že o poskytnutí 15, Stulíková – č. k. 846/2, 846/3, 846/74,
materiálu na úpravu chodníku je požádáno část 846/1, Leknínová – č. k. 846/1, Zvonková – č. k. 5125/25, Fialková – č. k. 5129/35
před realizací
a doporučuje zastupitelstvu jejich schválení
• I. rada bere na vědomí, že stany dvou bezdomovců, stojí pravděpodobně na pozemku • rada souhlasí s názvem Masopustní náve vlastnictví Povodí Vltavy; podle MP ne- městí a doporučuje jej ke schválení zastupijsou hlášeny žádné problémy; II. rada uklá- telstvu

dá policii provádět pravidelnou kontrolu na
místě

• rada děkuje za nabídku pana Jiřího Hochmana, dědice po Zdeňku Burianovi, na
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z radnice
prodej nemovitosti v Černošicích, avšak • rada nesouhlasí s přijetím nabídky Klubu
uvedenou nabídku na koupi nemovitosti českých turistů na prezentaci města v obranepřijímá
zovém atlasu určeného pro podporu cestov• rada bere na vědomí informaci o průběhu ního ruchu
řešení vlastnických vztahů pod vybranými • rada bere na vědomí, že 17. 7., při otevření
komunikacemi a ukládá OISM předložit městské pláže v Mokropsích, se podle hlavradě města zprávu k 1. 10. 2005 (Sušická ul.- ního organizátora Evropského dne koupání
na základě žádosti města provedl KÚ iden- v řekách koupalo v Černošicích nejvíce lidí
tifikaci pozemků, město zadá vyměření GP; v celé republice.
Jihlavská – zadáno vyměření GP; Liberecká • rada souhlasí s pořízením modulu na
– provedena identifikace, u části komunika- usnadnění vkládání příspěvků na www
ce zpracovává KÚ neměřičský náčrt, část stránky města za 12 000 Kč bez DPH
komunikace vlastní Středočeský kraj a pan
• I. rada nesouhlasí s vytvořením dobrovolOpletal – město bude jednat s vlastníky
o souhlasu či převodu; Písecká – zadáno vy- né registrace pro diskusní fórum; II. rada
měření GP; Jičínská – na základě provedené ukládá všem vedoucím odborů, aby zajistili
identifikace nyní probíhá neměřičský náčrt včasnou odpověď na dotazy občanů a v případě, že nemají zodpovědnou osobu pro
na KÚ; Brněnská – ve vlastnictví města)
tuto činnost, aby tuto osobu stanovili, a to
• rada souhlasí s vykácením 10 ks smrků hlavně pro detašovaná černošická oddělení
a 10 ks topolů za účelem výstavby nové pří- dopravy a životního prostředí
stavby školy
• rada ve věci Návrh OS Spolu na umístění
• rada ukládá TS zařadit do dlouhodobého laviček na pozemek č. 1734/2 v ul. Domaplánu práce vydláždění cestičky ke kapličce, žlická ukládá kulturní komisi navrhnout
osazení sloupků, umístění laviček a úpravu umístění laviček na vhodných lokalitách ve
okolí kapličky a ve spolupráci s Ing. Řeho- městě
řem provést ozelenění trafostanice
• rada ukládá starostce města zadat firmě
• rada souhlasí s přijetím sponzorského da- STRABAG úpravu kontejnerového stání
ru pro městskou policii (digitální fotoaparát v ulici Říční – úprava přístupu ke kontejnezn. ACER) a s jeho využitím
rovému stání a úprava chodníku (pod kon• rada souhlasí s podpisem smlouvy mezi tejnery na tříděný odpad bude vybudována
městem Černošice a městem Rudná o zajiš- dlažba)
tění služby měření rychlosti vozidel projíž• rada ukládá TS vyzvat vlastníky přilehlých
dějících městem Rudná
nemovitostí, kteří osazují zelené vsakovací
• rada ukládá městské policii měřit rychlost pasy u komunikací keři, aby doložili souprojíždějících vozidel na ul. Dr. Janského hlasné stanovisko města
zejména o víkendech
• rada bere na vědomí informaci, že Petr 73. schůze rady města
Musil, přední český dráteník, projevil zájem
o prostory kapličky v Mokropsech a chtěl ze dne 4. srpna 2005
by tu zřídit první drátenické muzeum v re- • rada nemá námitek proti dodatečnému popublice; rada souhlasí se záměrem a ukládá volení dočasných staveb v areálu betonárky
na dobu 10 let (o dodatečné povolení na vývedoucímu odboru kultury dále jednat
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z radnice
zvu stavebního úřadu požádal provozovatel
betonárky) a doporučuje stavebnímu úřadu
zahájit správní řízení – uložení pokuty
• rada bere na vědomí dopis Správy železniční dopravní cesty o zastavení prací na
přípravě stavby Optimalizace trati
• rada souhlasí s realizací zateplení fasády
bytového domu Riegrova za podmínky
podepsání smluv s jednotlivými nájemníky
a dohodnutí splátkového kalendáře se započítáním běžných úrokových sazeb

informaci, že vlastníci dotčených pozemků
a staveb v zákonem stanovené lhůtě neuplatnili námitky k návrhu 6. změny územního plánu sídelního útvaru Černošice;
II. zastupitelstvo schvaluje podle § 26 odst.
2 zákona č. 50/1976 Sb. v platném znění
6. změnu ÚP sídelního útvaru Černošice
a vymezuje závaznou část 6. změny územního plánu sídelního útvaru Černošice,
která spočívá: Lokalita při ulici Komenského, Waldhauserova a Jižní se stávajícím
funkčním využitím jako oblast s čistým
bydlením má funkční využití jako oblast
všeobecně obytná; regulativy funkčního
využití jsou uvedeny ve vyhlášce č. 8/2003
města Černošice.

• rada souhlasí s uzavřením smlouvy
(smlouva o spolupráci uzavřená podle § 51
obč. zákoníku - stavební společnost Knetl,
s. r. o.); jde o návrh úpravy prostranství proti kostelu, vybudování zpevněného parkovacího stání v návaznosti na nebytové prostory • zastupitelstvo schvaluje, podle § 29 odst.
3 zákona č. 50/1976 Sb. v platném znění,
v objektu D.
vyhlášku města Černošice č. 2/2005, kterou
mění vyhláška města Černošice č. 8/2003
19. zasedání zastupitelstva se
a vyhlašuje závazná část 5. změny ÚP sídelměsta dne 4. srpna 2005
ního útvaru Černošice a 6. změny ÚP sídel• I. zastupitelstvo bere na vědomí: 1) zprá- ního útvaru Černošice

• zastupitelstvo souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výstavbě nových
jednotek prováděné formou střešní nástavby na stávající budově; smlouvou se Bytové
družstvo Barton zavázalo vybudovat 6 nových bytových jednotek; při zpracování
smlouvy družstvo uvedlo v údaji spoluvlastnického podílu u jednoho bytu špatný údaj
v čísle, který zjistilo až následně a proto
požádalo o souhlas s vyhotovením opravy;
přiložený Dodatek č. l opravuje číslo podílu v čitateli u bytové jednotky č. 1061/10
a v důsledku toho i změnu ve jmenovateli
zlomku jak u této, tak i u ostatních bytových jednotek. Po uzavření Dodatku č. 1
bude smlouva ze strany družstva předána
• I. zastupitelstvo bere na vědomí: 1) zprá- do katastru nemovitostí, kde budou zavu o projednání návrhu 6. změny územní- psány tyto nové údaje a následně započne
ho plánu sídelního útvaru Černošice, 2) privatizace bytů (smluvní převody).

vu o projednání návrhu 5. změny územního
plánu sídelního útvaru Černošice; 2) informaci, že vlastníci dotčených pozemků a staveb v zákonem stanovené lhůtě neuplatnili
námitky k návrhu 5. změny územního plánu sídelního útvaru Černošice; II. zastupitelstvo schvaluje podle § 26 odst. 2 zákona
č. 50/1976 Sb. v platném znění 5. změnu
ÚP sídelního útvaru Černošice a vymezuje
závaznou část 5. změny územního plánu
sídelního útvaru Černošice, která spočívá:
Lokalita při ulici Zdeňka Lhoty, jako lokalita s čistým bydlením, má funkční využití
jako oblast všeobecně obytná; regulativy
funkčního využití jsou uvedeny ve vyhlášce
č.8/2003 města Černošice
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z města a okolí

Kořením Mariánské pouti byli tradičně místní umělci

Ani letos nenechali černošičtí herci, tanečníci, muzikanti, šermíři a ostatní „komediantské
plémě“ svou pouť, která se konala 20. a 21. srpna, na holičkách. Během sobotního i nedělního odpoledne se jich na podiu před historickou dominantou města, kostelem Nanebevzetí
Panny Marie, vystřídaly desítky. A protože
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i tradičních pouťových atrakcí a stánků byly
spousty, přišli si místní i přespolní milovníci
krásné pouťové tradice určitě na své. To vše
dokázala vhodně doplnit paní Milena Křížová,
která spolu s odborem kultury připravila poutavou výstavu o historii Dolních Mokropes
a konci 2. sv. války v Černošicích.
(sj)

z města a okolí
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z města a okolí

Soused vyhrožoval sousedce střelnou zbraní

uvnitř domu přepadl přes vozík a zranil
se na hlavě, už pomáhají ostatní sousedé.
Policisté muže nejprve ošetřili a poté přivolali lékaře.
Granát na zahradě – 26. července odpoledne oznámil jeden z obyvatelů ulice
Slovenská, že při výkopových pracích nalezl na svém pozemku předmět vzhledem
Kontejner v kolejišti – 7. července o půl- připomínající granát. Hlídka okolí místa
noci přijala městská policie oznámení, že zajistila a přivolala policejního pyrotechpod samoobsluhou u Brymů leží v ko- nika. Ten zjistil, že se jedná o ruční granát
lejišti kontejner. Policisté zasáhli včas vzor 39 z druhé světové války. Granát pya kontejner odstranili ještě před tím, než rotechnik zajistil a odvezl k likvidaci.
přijel vlak.

Kolem poledne 18. července zazvonil na
služebně městské policie telefon. Volající
oznámila, že jí její soused vyhrožuje střelnou zbraní, pokud nepřestane provádět
stavební práce a úpravy svého pozemku.
Policisté na místě hrozící konflikt zažehnali,
sepsali protokol a věc předali k řešení správnímu orgánu městského úřadu Černošice.

Zloděj pobodal dva muže – 21. července v nočních hodinách přijala městská
policie oznámení, že v ulici Šeříková byli
pobodáni dva muži. Když hlídka dorazila
na místo, zjistila, že muži se snažili zabránit v útěku pachateli, který chtěl odcizit
zaparkované motorové vozidlo, a ten je
přitom zranil. Jelikož šlo o lehká zranění,
muži byli ošetřeni na místě a pachatel předán Policii ČR.
Rvačka v restauraci – 24. července v ranních hodinách přijala městská policie
oznámení, že při rvačce v restauraci hotelu
Kazín byl zraněn muž, který leží na zemi
a nehýbá se. Policisté na místě zjistili, že
muž byl zraněn úderem do hlavy. Přivolaný lékař konstatoval podezření na krvácení
do mozku. Zraněný byl proto odvezen do
FN Motol. Totožnost pachatele či pachatelů trestného činu policisté nezjistili.
Invalida volal o pomoc – 25. července po
osmé hodině ranní oznámila telefonicky
městské policii žena, že slyší z domu svého souseda volání o pomoc. Dále uvedla,
že soused je invalida upoutaný na vozík.
Na místě hlídka zjistila, že muži, který
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Cyklista pil a spadl do příkopu – 29. července oznámil řidič automobilu městské
policii nehodu. Sledoval cyklistu, který se
před jeho vozem řítil z kopce po silnici vedoucí do Dobřichovic a pod jeho úpatím
havaroval. Policisté zjistili, že cyklista utrpěl četná tržná zranění, která mu na místě
ošetřili. Přivolaný lékař záchranné služby
nařídil převoz na chirurgické oddělení
FN Motol. Dopravní policisté orientační
dechovou zkouškou prokázali, že cyklista
před jízdou požil alkoholické nápoje.
Gregor Dušička, městská policie

z města a okolí

Lavičky na Masopustním náměstí zachránil neznámý volající

Do krásné podoby uvedené mokropeské
Masopustní náměstí se pyšní novou dlažbou,
osvětlením, sloupky, květinovými záhony
i lavičkami. Nechybělo však mnoho a lavičky,
z nichž každá stála okolo deseti tisíc korun,
zmizely jednou provždy. Proč?
Po deváté hodině večerní 4. července
oznámil neznámý volající městské policii, že
na náměstí kdosi odšrouboval patky nových

laviček, které sem den před tím instalovali
pracovníci Technických služeb. Bylo zřejmé,
že lavičky byly připraveny ke krádeži a zloděj
čekal jen na tmu. Na pokyn policistů proto
pracovníci Technických služeb lavičky odvezli a až poté znovu instalovali. Ovšem už
zabezpečené tak, že jejich krádež prakticky
vyloučili. Lavičky jsou přivařeny k betono(sj)
vým patkám v chodníku.

Lavičky, které spolu s květinami a sloupky instalovali na Masopustní náměstí pracovníci
Technických služeb, měly namále. Nyní je však před zloději chrání ocelové úchyty.

Gril a lavičky na nové městské pláži už nezachránil nikdo
V noci ze 23. na 24. srpna přijala
městská policie oznámení, že na nové
černošické pláži v Mokropsích neznámí
vandalové poškodili kamenný gril, který
sloužil všem návštěvníkům. A aby podobnému řádění nebylo konec, v noci
ze 24. na 25. srpen ukradli rovněž dosud
neznámí zloději lavice a stůl, které byly
součástí grilovacího posezení. Celková
škoda se odhaduje na pětadvacet tisíc
korun. Věc byla předána k dalšímu šet(sj)
ření Policii ČR.
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z města a okolí

Na černošické městské pláži se chystá beachvolejbalová šou

Nová černošická městská pláž pod mokropeským jezem v samém sousedství skateparku Kazín má za sebou první, a také úspěšný měsíc provozu. Zájem o její služby je značný.
A i když se sezóna chýlí ke konci, je všem příchozím stále plně k dispozici.
O pláž pečuje správce, který každý večer poplatek 100 korun vám obsluha natáhne
písečnou plochu čistí, dohlíží na pořádek ochrannou síť a půjčí míč s volejbalovou sítí.
a zároveň poskytuje občerstvení. Na pláži ne- Hřiště bude v provozu tak dlouho, dokud
chybí opalovací plata a toaleta, příchozím je, bude vyhovovat počasí.
respektive byl k dispozici také kamenný gril
Opravdovým vyvrcholením sezóny bus lavičkami. Proč byl? Neznámí vandalové de velký beachvolejbalový turnaj, vlastně
totiž, jak píšeme na jiném místě, gril poničili jakási beachvolejbalová šou, kterou jeho
a lavičky ukradli
organizátoři chystají na 10. září. Do volejSportovně založeným návštěvníkům pláže, ale také všem ostatním zájemcům, je po
sedm dnů v týdnu a bez hodinového omezení
k dispozici nově vybudované hřiště na plážový volejbal. Chcete-li si zahrát, stačí zavolat
na telefonní číslo 728 189 703. Za hodinový

balových bojů zasáhne řada známých osobností, připravena bude skvělá odpolední
párty v latinskoamerickém stylu s hudbou,
tanečnicemi a míchanými nápoji, která bude trvat až do pozdních hodin. Všichni jsou
zváni.
(sj)

V neděli 17. července otevřela starostka Helena Langšádlová novou městskou pláž. Atmosféra, jak
ukazují obrázky na následující straně, byla skvělá a zájem milovníků koupání a opalování značný.
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z města a okolí
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z radnice

Město stanovuje, jak nakládat s odpadem
Podle zákona o odpadech č. 185/ 2000 Sb., jsou fyzické osoby povinny nakládat s odpadem podle systému stanoveného obcí. Proto jsou na území Černošic rozmístěna:
a) stanoviště s kontejnery na tříděný odpad,
b) v areálu Technických služeb stále a zdarma
funguje sběr nebezpečných odpadů,
c) bioodpad je vyvážen každé úterý a středu,
d) svoz papíru a hadrů probíhá každý první

čtvrtek v měsíci,
e) nadměrného komunálního odpadu bude možné
zbavit se při akci Kontejnery podzim 2005, při
které budou v určených dnech a na určená místa
přistaveny velkoobjemové kontejnery.

Stanovišť na tříděný odpad je v Černošicích patnáct
Na území města je rozmístěno 15 stanovišť na tříděný odpad. Je na nich 44 kontejnerů určených ke
sběru plastů, 12 na sklo a 19 slouží ke sběru papíru.
Konkrétními stanovišti jsou ulice Komenského,
Poštovní, Karlická, samoobsluha u Brymů, roh ulic
Topolská a Jasmínová, Dr. Janského (u pekárny), Na
Drahách, Jičínská, Karlická, Husova (u samoobsluhy), Jiráskova, Smetanova, Slunečná, V Habřinách.
Kontejnery jsou od 1. ledna 2005 vyváženy pravidelně 2x týdně po celý rok.
Ostatní stanoviště kontejnerů na komunální odpad:
Osada na Vírku (Radotínská)
3
avia
Roh Jasmínové a Topolské

Ulice na Drahách
V Habřinách
Os. Klůček (Dobřichovická)
Osada Na Pískách
Akátová
Osada Slunečná
U nádraží Mokropsy
Osada Lavičky ze Slunečné
Osada Na Cípu (Ukrajinská)
Osada Jedličkárna
Os. Jedličkárna (Topolská)
Osada Lavičky (u řeky)
Komenského

4
avia
2
1
2
4
avia
4
avia
2
3
avia
1

Prosíme, nevhazujte do nádob bioodpad, slouží jen k likvidaci komunálního odpadu!!!

Nebezpečný odpad lze zdarma odkládat do areálu TS
Likvidace nebezpečného odpadu je zajištěna
formou sběrného dvoru v areálu Technických služeb.
Nebezpečný odpad je zde možno zdarma odkládat
v pondělí a ve středu od 8.00 do 17.00, v ostatní dny
po telefonické domluvě na tel. 251 641 183.
Nebezpečným odpadem jsou především: roz-

pouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiné zbytky obsahující rtuť, dále
olej a tuk, barvy, lepidla, baterie, akumulátory,
lednice, obrazovky, pneumatiky aj.
Nepoužité léky a cytostatika lze odložit v lékárně v Černošicích.

Četnost svozu bioodpadu se během roku mění
Od 1. 1. 2004 je ve města zavedena služba likvidace bioodpadu:
- od 1. ledna do 31. března se bioodpad sváží 1x za
čtrnáct dní,
- od 1. dubna do 30. listopadu se bioodpad sváží 1x
týdně, vždy v úterý nebo ve středu.

Co je to bioodpad?

Pro označení bioodpadu se často používají názvy organický odpad nebo biologicky rozložitelný
odpad. Organické látky v něm obsažené se mohou
za určitých podmínek přirozeným způsobem rozkládat na anorganické součásti:
a) zbytky z kuchyně a domácnosti využitelné ke
kompostování
- slupky a zbytky ovoce a zeleniny,
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- káv. sedlina, zbytky čaje, čaj. sáčky,
- zvadlé květiny, rostliny z květináčů,
- zbytky jídel,
- peří, surová vlna,
- vaječné skořápky.
b) odpad ze zahrádek
- tráva, seno, sláma,
- větve, větvičky,
- kůra, listí, piliny, hobliny, pecky,
- hnůj,
- plevel.

Proč třídit bioodpad?

Bioodpad je sám o sobě neškodný. Problémy nastávají až po jeho smíchání s ostatními odpady z domácnosti, tedy po vysypání do popelnice. Ve skládkovaném

z radnice
odpadu dochází k velkému množství nekontrolovaných
chemických reakcí, jejichž produkty znečisťují vodu,
vzduch a půdu.
V Černošicích je možné bioodpad dávat do samostatných popelnic speciálně k tomu určených nebo do

kompostovatelných pytlů, které lze zakoupit za 15,50 Kč
na městském úřadu v Riegrově ulici (odbor životního
prostředí) nebo v areálu Technických služeb. O vytříděný bioodpad se postará příslušná svozová firma, která jej
převeze na nejbližší kompostárnu či bioplynovou stanici.

Svoz papíru a hadrů probíhá každý čtvrtek v měsíci
Každý první čtvrtek v měsíci je možné využít služby
svozu papíru a hadrů od každého domu. Obyvatelům,

kteří mají o tuto službu zájem, stačí pouze telefonicky nahlásit odvoz den předem na telefonní číslo 251 081 522.

Akce Kontejnery podzim 2005 začíná v chatových osadách
Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny vždy od 9 do 14 hodin (odpad přinesený
po 14. hodině pracovníci svozu odmítnou) v těchto
termínech a ulicích:
24. září – chatové osady
Na Vírku,
Na Drahách (u hřiště),
V Habřinách,
V Lavičkách.
1. října
Vráž (Dobřichovická u trafost.),
Karlštejnská (u trafostanice),
Černošice (Radotínská – Sadová),
Černošice (v Kosině).

8. října
Černošice (Poštovní),
Mokropsy (u pekárny),
Vráž (Husova – Majakovského),
Vráž (Slunečná u kont. na plasty).
15. října
Mokropeská (roh na Višňovce),
Vráž (samoobsluha u trafiky),
U Mašitů,
Mokropsy (Šeříková).
22. října
Mokropsy (Dr. Janského),
Černošice (Libušina),
Černošice (Karlická),
Černošice (u kostela).

Prosíme občany, aby odpad ukládali pouze do kontejnerů a neznečišťovali okolí!!!

Nespalujte odpady! Vznikají tím zdraví škodlivé látky
Při pálení odpadů vzniká mnoho toxických látek.
Dioxiny a furany jsou nejen rakovinotvorné, ale poškozují hormonální a imunitní systém a ovlivňují nervovou
soustavu.V důsledku nedokonalého spalování vznikají
polycyklické aromatické uhlovodíky, jejichž vliv lze
připodobnit vlivu kouření cigaret. Množství škodlivých
látek se odvíjí od toho, co spalujete:

Plasty

Pálením PVC vzniká velké množství dioxinů, a to
tím více, čím je obsah této látky v odpadu vyšší. Pálením polystyrenu (PS) vzniká mimo jiné jedovatý styren.
Spalováním polypropylenu (PP), polyetylénu (PE) či
PEZ mohou vznikat polyaromatické uhlovodíky.

Palety, dřevo z demolic, rozbitý nábytek,
natřená prkna či chemicky ošetřené dřevo

Pálením takto ošetřeného dřeva vyprodukujete až
500krát více dioxinů než při topení čistým palivovým
dřevem.

Zbytky jídla, tráva ze zahrad, listí

Tyto materiály lze kompostovat, jinak obec zajišťuje
jejich likvidaci.

Celobarevné letáky a časopisy
Při jejich spalování se do ovzduší mohou uvolnit
těžké kovy z barev, které způsobují vrozené vady a rakovinu. Letáky a časopisy patří do tříděného sběru do
kontejnerů na papír.

Tetrapak
Jde o šestivrstvý obal z hliníku a plastu. Jeho spalováním se mohou uvolňovat chloroorganické látky
a těžké kovy.

Nebezpečné odpady
Spálením je nezničíte, navíc jedovaté látky, které
obsahují, se dostanou do vzduchu a následně do půdy.
Patří do sběrného dvora TS.

Komu pálení uškodí nejvíc?
Nejen nám samotným a našim dětem, ale také našemu nejbližšímu okolí. Na jedy ve vzduchu jsou citlivější
děti, těhotné ženy, starší osoby a lidé trpící astmatickým
či jiným respiračním onemocněním. Mějme k nim
ohled.
Za Odbor životního prostředí Šárka Slabihoudková
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Pater Evžen odchází, nastupuje Pater Zdeněk

V černošické katolické komunitě došlo v uplynulých dnech k významné personální
změně. Po pětadvaceti letech duchovní služby pro naši farnost změnil působiště Pater
Evžen Hlaváček a na jeho místo nastoupil Pater Zdeněk Skalický.
P. Evžen Hlaváček (nar. 1934) byl vysvěcen denních povinností účastnil řady událostí
na kněze v červnu 1969. Jeho světitelem byl duchovního charakteru, např. vedl pouť
tehdejší biskup František Tomášek. V září zdejších věřících na Velehrad v roce 1985
téhož roku nastoupil jako vikarista u sv. Ví- či v roce 1998 pomohl zřídit misijní centta v Praze. Než zakotvil na radotínské faře, rum sester františkánek Nejsvětějšího Srdce
získal zkušenosti v několika farnostech, mj. v Radotíně. Pod jeho vedením přešla farnost
v Hostivicích, Kolíně, Mrtníku či Slušticích. z totalitního režimu do demokratických
K 1. 11. 1980 byl ustanoven administrátorem podmínek. Řada černošických občanů jej
pro farnosti Třebotov, Radotín a Slivenec, považovala nejen za duchovního pastýře, ale
posléze v říjnu 1982 získal pověření také pro i za osobního přítele. V loňském roce oslavil
Černošice. V březnu 1997 byl Pater Evžen Pater Hlaváček v kruhu farníků sedmdesáté
jmenován farářem pro farnost u kostela sv. narozeniny. S věřícími svých farností se rozPetra a Pavla v Radotíně. Během působení loučil v neděli 23. července v radotínském
P. Hlaváčka proběhla celková rekonstrukce kostele slavnostní mší za účasti kardinála
farního kostela v Třebotově a kostelů v Rado- Miloslava Vlka. V kněžské práci bude od
tíně, Slivenci a Chotči. V černošickém kostele nynějška pokračovat jako výpomocný dubyla v této době přistavěna sakristie-deposi- chovní u Nejsvětějšího Srdce Páně na nátář, provedena celková obnova elektroinsta- městí Jiřího z Poděbrad v Praze. Do nového
lace, instalovala se zabezpečovací zařízení působiště jej provázely upřímné díky za jeho
a interiér byl svépomocí vymalován.
dlouholetou práci pro farnost a modlitby
Pater Hlaváček se vedle svých každo- mnoha černošických občanů.

Pater Evžen se s věřícími z našich farností rozloučil v neděli 23. července při slavnostní mši
v radotínském kostele (na snímku zleva P. Evžen Hlaváček, kardinál Miloslav Vlk, P. Zdeněk Skalický).
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Pater Evžen se s věřícími z našich farností
rozloučil v neděli 23. července při slavnostní
mši v radotínském kostele (na snímku zleva
P. Evžen Hlaváček, kardinál Miloslav Vlk,
P. Zdeněk Skalický).

veden do pražské arcidiecéze, k témuž datu
byl jmenován farním vikářem u kostela sv.
Matěje v Praze 6. Od počátku letošního roku
pracoval rovněž jako administrátor u sv. Petra v Praze 1. Kromě své každodenní duchovní
služby dlouhodobě spolupracoval s rozhlasovou stanicí Svobodná Evropa.

Pater Zdeněk Skalický (nar. 1966) pochází
z Náchoda. Křest přijal ve 22 letech, kněžské
svěcení mu bylo uděleno 14. 6. 1997 v katedPřejme mu, aby jej duchovní služba v čerrále Svatého Ducha v Hradci Králové. Jeho nošické farnosti naplňovala uspokojením
prvním kaplanským působištěm byly Par- a aby mezi zdejšími věřícími našel dobré
dubice, poté prošel např. farnostmi Hradec zázemí k šíření Božího slova.
Králové či Přelouč. Od 1. 8. 2004 byl přeText a foto Martina Řehořová

Výtěžek z koncertu bude použit na opravu kostela

Další ze série benefičních koncertů duchovní hudby proběhl ve středu 17. srpna
v černošickém kostele Nanebevzetí Panny
Marie. V rámci hudebního uskupení Collegium Microtorum zde již poněkolikáté vystoupil P. Jaroslav Konečný, farář ve Zruči nad
Sázavou a vikář vlašimský, který před zahájením duchovní dráhy absolvoval AMU, obor
hoboj a varhany. Koncertoval tentokrát spolu

s P. Michalem Podzimkem, který působí jako
administrátor v Tanvaldě. Jako host vystoupil Michael Verner, profesionální fagotista
a zároveň jeden z černošických varhaníků.
Posluchači měli možnost vyslechnout jak nástroje ryze historické, tak například moderní
dechový syntezátor Yamaha. Výtěžek z koncertu bude použit na podporu opravy střechy
(tyn)
kostela.
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Zapomeňte, že jste byli lidmi, zní název nové knihy
Nedávno se za výklady knihkupectví objevila kniha s názvem Zapomeňte, že jste
byli lidmi. A protože jeden z autorů díla vydaného v nakladatelství Epocha, spisovatel Miloslav Moulis, je nejen občanem Černošic, ale i pilným spolupracovníkem
naší redakce, zajímali jsme se, jak se projekt zrodil.
Co vás přivedlo k myšlence vydat knihu Publikace pak do značné míry popisuje
mé osobní zážitky. Historik Roman Cílek,
právě s tímto názvem?
který se zabývá druhou
Za hitlerovské okupace,
světovou
válkou, doplnil
ještě jako gymnazistu, mě
knihu
o
popis významzatklo gestapo. Strávil
ných
vězňů.
jsem téměř pět let v naJaký je smysl díla?
cistických vězeních a koncentračních táborech. Na
Ukázat prostředí, které
události, které jsem tam
si již dnešní generace
zažil, nemohu nikdy zaponedovede ani představit,
menout. Zejména pak na
a sdělit, jakým zlem byl
to, jak nás strážci-esesmaněmecký nacismus. Toto
ni chtěli ponížit a zdeptat
téma je neoddělitelnou
tak, abychom se už necítili
součástí českých dějin
jako lidé. A proto se má nejnovější kniha a její obsah nemůže být zapomenut.
jmenuje právě takto.
Ptal se Stanislav Janovský
Co konkrétně popisuje?
Především, co to byly a jak vznikly
hitlerovské koncentrační tábory. Jak vypadal všední den v těchto přesmutných
místech, čeho se dozorci dopouštěli, ale
i jak se vězňové jejich zlovůli bránili.
Kdo byli tito vězňové?
Převážně lidé, kteří se nějakým způsobem postavili proti nacistickému režimu.
Byli to příslušníci všech evropských
národností včetně tisíců Čechů. V naší
černošické organizaci Svazu bojovníků
za svobodu je stále několik členů, kteří
koncentračními tábory prošli. Většina
jich však již zemřela.
Jak kniha vznikala?
Celá léta se zabývám tímto tématem
a sleduji domácí i zahraniční literaturu.
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Obrázky s pekařkou tématikou malovaly děti ze ZUŠ

Nejen rohlíky a koláče, ale i krásné obrázky s pekařkou tématikou lákají nyní zákazníky Mokropeské pekárny. Zatímco výrobky z mouky jsou dílem pekařů, obrázky malovali
žáci výtvarného oddělení Základní umělecké školy Černošice.
A kde se vlastně obrázky na vratech a plotu Pašková, Klára Štíbrová, Monika Machová,
pekárny vzaly? „Spolu s majitelem objektu Míša Šlesingerová a další děti. Výbornou práci
jsme nabídli plochu asi čtyřiceti metrů čtve- odvedli i malí výtvarníci přípravného oddělení,
rečních s tím, aby nám ji děti zkrášlily obrázky kteří zhotovili návrhy na malbu plotu. Samots pekařskými motivy. Nápadu se ujala paní ná akce pak vypukla 27. června v osm ráno.
učitelka Bláhová a výsledek je skvělý,“ uvedl Jan a Simona Štorkovi, Jeník Konrád a Nikola
Jan Hašek, jednatel firmy, která už v září na- Panochová, všichni ze všenorské pobočky ZUŠ,
spolu s Bělou a Petrem Haškovými z Černošic
bídne zákazníkům nové prodejní prostory.
namíchali
barvy a podle návrhu začali malovat
Samotnému dílu předcházela pečlivá příprvní
figurky.
„Práce plynula v krásné atmoprava. „Po zajímavé nabídce jsme se s dětmi
sféře,
byla
jsem
hrdá na to, jak se žáci k prodali ihned do práce. Vytvářeli jsme návrhy a diskutovali nad konečnou podobou. Návrh vrat jektu postavili. Důstojně reprezentovali naši
vznikl dokonce v životní velikosti, neboť jsme školu a doufám, že obyvatelům i návštěvníkům
chtěli, aby v konečné podobě bylo vše do podrob- Mokropes přinesli trochu radosti,“ dodala paní
ností přesné,“ popsala přípravné práce výtvar- učitelka Bláhová.
„Z maleb bude sestaven katalog s doprovodná pedagožka ZUŠ Hana Bláhová. Na návrhu
vrat se podíleli žáci starších ročníků – Tomáš nými texty a v září bude umístěn na našich
Holub, Patrik Kepka, Anežka Petrásková, Lu- webových stránkách, které jsou součástí webocie Muzikantová, Karolína Koníčková, Adéla vých stránek města,“ upozornil Jan Hašek.

Malba oslavující pekařské řemeslo se malým výtvarníkům ze ZUŠ povedla.
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Sdružení S dětmi a pro děti oslaví čtvrtstoletí trvání
O činnosti našeho sdružení S dětmi a pro děti, které nabízí smysluplné využití volného
času nejen dětem z Černošic, ale i z blízkého okolí, se vás snažíme informovat v průběhu
celého roku. Nyní je třeba připomenout, že oslavíme už 25. výročí svého trvání.
Naši malí modeláři dosahují dobrých
výsledků ve všech soutěžích, kterých se
zúčastňují nejen ve městech naší republiky,
ale i v zahraničí. O tom, jak pěkné letecké
i plastikové modely stavíme, jste se mohli sami přesvědčit na výstavce, kterou
jsme u příležitosti Dne dětí uspořádali v prostorách černošické
sokolovny. Ve stejný den jsme
v prostorách zimního stadionu
zorganizovali soutěž létajících
halových modelů, které se zúčastnili dokonce i reprezentanti
České republiky. A jen tak pro
pobavení příchozích jsme uspořádali soutěž ve stavbě papírových vlaštovek a v létání s nimi.
A co dělaly a dále chystají jednotlivé sekce
našeho sdružení?
Sekce modelářů – v soutěžích mistrovství
republiky obsadil Tomáš Slepička páté místo
v jedné z kategorií. Dva žáci – letečtí modeláři – se probojovali na mistrovství republiky,
které se poletí 10. září. Čtyři žáci budou létat
24. září v Praze na Vypichu mistrovství republiky s rádiem řízenými modely malých
větroňů. Plastikáři uspořádají 1. října mezinárodní soutěž (při veletrhu modelů a hraček
Model hobby 2005 v Praze Letňanech), a to

jako 16. ročník memoriálu JUDr. Zdeňka
Lhoty. Účastníci budou mít vstup zdarma.
Sekce turistické výlety uspořádala v květnu zájezd na Valašsko, zájem byl obrovský
a autobus plný.
Sekce mezinárodní zájezdy
vyrazila za přáteli na Slovensko,
do Maďarska a Polska. Do obou
posledně jmenovaných zemí pojedeme ještě jednou. A naopak,
koncem září nás navštíví někteří
z našich evropských přátel.
Sekce tábory pořádala již
24. letní tábor, kterého se účastnilo 53 dětí. Nabídl všem táborníkům pestrou paletu prázdninových činností. A jen tak mimochodem, obědy a večeře na Slánce, kde jsme se stravovali,
nám velmi chutnaly.
Díky podpoře města Černošice, úřadu
Středočeského kraje a Svazu modelářů ČR
držíme poplatky od účastníků letního tábora
již po pět let na stejné výši a jízdy na koních
věnujeme dětem z Černošic zdarma. Ostatním jen za cenu symbolickou.
Přijďte mezi nás, nabízíme všem zájemcům
rozmanitou činnost po celý rok.
Lumír Apeltauer

Nábor je 14. září
Sekce modeláři pořádá zahajovací schůzku a nábor nových zájemců o modelářství, a to ve středu 14. září od 16 hodin v Městském kulturním středisku na Vráži.
Mezi letecké modeláře vezmeme zájemce od 5. třídy a starší a mezi plastikáře děti
od 4. třídy a starší. Zájemci se mohou domluvit i telefonicky na čísle 605 545 615
nebo mailem: l.apeltauer@volny.cz
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Gerbrunští se o naše mladé fotbalisty skvěle postarali

Počátkem prázdnin se uskutečnil zájezd fotbalové přípravky SK Černošice a starších
žáků SK Kazín do Gerbrunnu, našeho německého družebního města. Mladí fotbalisté
tu odehráli několik dobrých zápasů a důstojně reprezentovali Černošice v zemi, jejíž
reprezentanti se stali dvakrát mistry světa.
Na turnaji, který pořadatelé připravili,
Nejvíce mne však zaujala chuť obyvatel
obsadila přípravka SK Černošice páté místo města pomáhat. Gerbrunn nasadil do turnaje
z deseti mužstev. I když ani jednou neprohrá- více než 10 mužstev, každé vedené vlastním
la a inkasovala pouze jediný gól, vinou horší- trenérem. Stravování zajišťovali obyvatelé
ho skóre nepostoupila do semifinále.
města výhradně vlastními silami a během
Žáci Kazína se sice ze skupiny do semifi- tří dnů se při této obětavé práci vystřídalo
nále probojovali, nicméně špatná střelecká nejméně třicet dobrovolníků. Další pak
produktivita mužstva, které za celý turnaj zajišťovali ozvučení, řídili fotbalové zápasy
nevstřelilo ani jedinou branku, vedla ke ko- nebo dělali průvodce po pamětihodnostech
blízkého Wüzburgu.
nečnému čtvrtému místu.

Turnaj byl zorganizován s typickou německou precizností, o naše mladé fotbalisty bylo
výborně postaráno. Bydleli jsme ve víceúčelové hale, kterou by naše město mohlo gerbrunnským jen závidět. Hala byla vybavena pódiem
a několika učebnami s posuvnými stěnami
a umožňovala tak pořádání nejen sportovních,
ale i kulturních a vzdělávacích akcí.

Na příkladu našeho družebního města bylo
vidět, že sebelepší městská infrastruktura bez
nasazení volného času jeho obyvatel nikdy
nebude odpovídajícím způsobem fungovat.
Bylo by jen dobré, aby co nejvíce černošických získalo podobnou zkušenost jako my
a pokusilo se obětovat část svého času ve
prospěch obecních aktivit.
Jan Göttel

Borci z fotbalové přípravky SK Černošice společně se svými stejně starými soupeři z hostitelského
města Gerbrunnu po skončení vzájemného zápasu.
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Nácvik skladeb na XIV. všesokolský slet začne už v září

Všesokolské slety se konají vždy po šesti letech. Tuto pravidelnost narušily obě světové
války a období více než čtyřicetiletého zákazu činnosti Sokola. Po obnovení činnosti ČOS
v roce 1990 se uskutečnily dva slety. V roce 1994 to byl XII. a v roce 2000 XIII. všesokolský
slet. XIV. všesokolský slet se uskuteční 2. až 7. července 2006.
Čtyřikrát v historii sletů naši sokolští před- štafeta černošických sokolíků naším městem
kové uspořádali předsletový Rozestavný běh. a pak ji uloží v sokolovně. Na hřišti dopoledne
Běžci z jednotlivých žup nesli do Prahy posel- proběhne doprovodný program. V ClubuKinu
ství, že opět bude slet. Jako poselství k XIV. sle- bychom rádi promítli historické materiály
tu se štafetový běh uskuteční o víkendu 23. až z minulých sletů a fotografie z kroniky Sokola
25. září 2005. Tentokrát však z Prahy od Tyršo- Černošice. Harmonogram štafety a doprovodva domu vyrazí paprskovitě první poslové tak, ného programu oznámíme v místním rozhlase,
aby sletové poselství dopravili do 14 cílových na nástěnce Sokola a na internetových stránkách města.
míst naší vlasti do neděle 25. září.
Nácvik skladeb začne v září
Také naše jednota se ke sletové štafetě připojí, a to v 8. větvi, která povede z Prahy do
V naší jednotě chceme nacvičovat pět
Klatov. Pojedeme na kole a náš úsek povede skladeb. Skladba pro rodiče a děti s názvem
po cyklostezce od lávky v Černošicích (zde Korálky je určena pro pár (dospělý a dítě ve
nám ji předají sokolové z Radotína) do Mok- věku nejlépe 3–4 roky), věk ale není přesně urropes a po železničním mostě do Dobřichovic. čen. Mohou cvičit děti mladší i starší (zejména
Se stuhou určenou pro Černošice proběhne děti drobnější postavy a ty, které chtějí na sletu

Černošická Věrná garda (senioři) na sletu v létě 2000.
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cvičit, ale bez maminky si ještě netroufnou).
Předškoláci a prvňáci budou cvičit v námořnickém oblečení s plovací deskou hravou skladbu
s rytmickou hudbou a hezkými písničkami
nazvanou Kdo si hraje, nezlobí. Bude-li zájem,
chceme nacvičovat i skladbu pro mladší žákyně
nazvanou Rozkvetlá louka. Děvčata ve věku 7
až 11 let (věková hranice rovněž není přesně
určena) mají tanečně laděnou skladbu s obručí
a stuhou ve velice líbivém úboru v barvě žluté
či červené. Aerobiková skladba pro mladší ženy,
dorostenky, případně i starší žákyně se jmenuje
Výlet. Cvičí se v párech. Vždy jeden pár má jeden step. Skladba je svižná, poměrně náročná
na kondici a má hudební doprovod složený

z písniček Ivana Mládka. Na sletu nemohou
chybět starší cvičenci – Věrná garda. Tentokrát
bude cvičit skladbu Ta naše písnička česká na
hudbu Karla Hašlera. Skladba je koedukovaná
(měl by být vždy 1 muž a 2 ženy). V naší jednotě muži necvičí, takže budeme nacvičovat
i v sestavě samých žen.
Máte-li zájem o cvičení, je třeba se přihlásit
hned po prázdninách. První nácvičné srazy
budou v září a pro organizátory sletu je nutná
informace o počtech cvičenců v jednotlivých
skladbách, aby se včas objednaly cvičební pomůcky, úbory atd.
Zájemci, hlaste se u paní Hany Fořtové nebo
u cvičitelek jednotlivých kategorií!

Rozvrh cvičebních hodin Sokola na cvičební rok 2005/2006
Rodiče a děti:
Košíková žáci:
úterý
(18.30
–
20.00),
pondělí: 16.30 – 17.30 (děti 3,5 – 5 let),
Streetball
dospělí:
úterý: 9.30 – 10.30 (děti do 2,5 roku),
středa (20.00 – 21.30),
10.30 – 11.30 (děti od 2,5 do 4 let),
Stolní tenis žáci:
(věkové hranice jsou pouze informativní,
pátek (18.00 – 19.00),
záleží na rodičích, která hodina se jim bude
Stolní tenis dospělí:
lépe hodit)
út. (19.30 – 21.30, pá. (19.00 – 21.00).
Předškoláci a 1. třída:
středa (16 – 17.30),
Sletové nácviky
Mladší žákyně (2. – 5. tř.):
Rodiče a děti:
pondělí (17.30 – 19.00),
v běžných cvičebních hodinách po dohodě,
Předškoláci a 1. třídy:
Ženy kondiční cvičení:
v běžném cvičení po dohodě,
pondělí (19.00 – 20.00),
Věrná garda:
Ženy stepaerobik:
v
běžném
cvičení
po dohodě,
pondělí (20.00 – 21.30),
Mladší
žákyně:
Ženy aerobik:
čtvrtek (16.30 – 17.30),
čtvrtek (19.00 – 20.30),
Aerobik. skladba
Ženy seniorky:
čtvrtek (18.00 – 19.00).
pondělí (9.00 – 10.00),
Cvičební rozvrh je předběžný a během roGymnastika:
ku mohou nastat změny, zejména s ohledem
út. (15.00 – 18.00), pá. (15.00 – 18.00),
na sletový nácvik.
Košíková přípravka:
Pravidelné cvičení zahájíme v pondělí
12. září 2005.
čtvrtek (15.00 – 16.00),

25

z města a okolí

Dobřichovická basketbalová přípravka trénuje v Mokropsích

Všechna družstva dobřichovického oddílu košíkové zbrojí na novou sezónu. Všichni
hráči a hráčky, včetně těch, kteří dojíždějí z Černošic, doufají, že bude úspěšná.
Dorostenky jsou nejlepším družstvem niora, obhajovat střed tabulky v kraji. Cílem
oddílu. Svým 2. místem v krajském přeboru však je špička soutěže.
a vítězstvím v kvalifikaci si vybojovaly účast
Minižákyně vstoupí sice letos do své prvv dorostenecké lize. Jde o první ligovou sou- ní sezóny, ale podle výsledků přípravných
těž basketbalistek v Poberouní, a tak doufá- utkání mají rovněž šanci bojovat o přední
me, že děvčata zabojují a za podpory diváků místa.
a příznivců ligovou příslušnost udrží.
Ženy snad konečně překvapí. Po několi-

Žákyně v krajském přeboru obsadily při
neuvěřitelné smůle „až“ 3. místo (k celkovému vítězství stačily 2 koše!). Nyní nastoupí
do kvalifikace o žákovskou ligu.

kaletém trápení jdou do sezóny kompletní
i s novými posilami. Navíc když i trenérský kádr obohatí další velice zkušený
trenér.
Ženy B a muži (část hraje v Praze nižší
Minižáci budou pod vedením nejlepšího
basketbalisty naší historie, Jiřího Zídka se- třídu) jsou také součástí naší basketbalové
rodiny sdružující borce
s celého Poberouní, i když
se tomuto sportu věnují
především rekreačně.
Přijďte mezi nás

Tým minižákyň dobřichovického basketbalového oddílu.

Máte-li sportovního ducha, chcete se učit chytré
kolektivní hře, žít s kolektivem, který ví co chce,
smát se a užívat společných
zážitků a cestování, prožívat sportovní prohry a radost z vítězství, přijďte mezi
nás. Dveře do všech našich
družstev, ale i do řad trenérů jsou pro všechny zájemce stále otevřené.

Nábor se koná 7. září
TJ Sokol Dobřichovice, oddíl košíkové, otvírá v Dobřichovicích a v Mokropsích (v prostorách ZŠ) přípravky (ročníky 1995 – 97) a bude doplňovat družstva minižactva (ročníky
1993 – 94). Hledá proto do svých řad šikovné kluky a holky ročníků 1993 až 1997. Nábor
se uskuteční ve středu 7. září od 17.00 do 18.00 v tělocvičně Sokola Dobřichovice.
Hana Geisslerová, tel.: 736 673 909, TJ Sokol Dobřichovice, oddíl košíkové
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Černošické hokejisty čekají atraktivní soupeři

Všechna mužstva černošického hokejového oddílu jsou v plné přípravě na novou
sezónu. Těší se určitě i diváci, a to na kvalitní boje s atraktivními soupeři. V tomto
směru budou zajímavé zvláště zápasy „áčka“ mužů, neboť jejich soupeři budou týmy
z tradičních hokejových bašt celého Středočeského kraje.
A mužstvo mužů – bude startovat v Kraj- juniorů Středočeského kraje.
ské lize mužů Středočeského kraje, kde na
Přípravu na ledě zahájila družstva žáků
ně čekají silné týmy z Rakovníka, Bene- sedmidenním soustředěním v Soběslavi
šova, Příbrami, Dobříše, Velkých Popovic, a družstva 3. 4. a 5. třídy ve Strakonicích.
Kralup, kdysi velice populární Felbabky, Áčko mužů se připravovalo o posledním
víkendu rovněž ve Strakonicích.
Jesenice, Kolína a Žabonos.
Soutěž startuje 17. září a Černošice zajíždějí k prvnímu zápasu
do Mělníka.
Kádr posílili tři mladí hráči připravení pomoci na postu brankáře, obránce a útočníka.
B mužstvo mužů – bude tradičně bojovat v okresním přeboru Praha-západ.
Mládežnická mužstva – 3. třída se chystá na Krajský přebor
přípravek v minihokeji, 4. a 5. třída budou bojovat v Krajském přeboru přípravek ve skupině Západ,
kde na ně čeká mnoho atraktivních soupeřů. Mezi jinými Sparta,
Plzeň, PZ a HC Kladno a České
Hráči 4. a 5. třídy na srpnovém soustředění v Soběslavi.
Budějovice. Tedy týmy zaručující,
že to bude nejkvalitnější soutěž v republice
Provoz stadionu
v dané věkové kategorii.
Zimní stadión zahájí provoz 5. září. Pro
Žáci budou startovat v Krajské soutěži bruslící veřejnost pak od 1. října, a to ve
mladších a starších žáků Středočeského kra- středu, v sobotu a v neděli vždy od 13.30
je. Protože však hráčů je nedostatek, spojí se do 15.30. Novinkou letošní sezóny bude
černošičtí pro tuto sezónu s družstvy Spar- bruslení pro rodiče s dětmi, a to ve čtvrtek
taku Hořovice. Všechna mistrovská utkání v dopoledních hodinách (vstupné pro děti
budou hrána na našem zimním stadiónu bude zdarma).
v Černošicích.
Nábor hokejistů

Junioři – jsou posledním družstvem, kteUž tradičně pořádá oddíl nábor malých
ré vstoupí do bojů. Bude hrát v Krajské lize hráčů, a to od září vždy v pondělí od 15.30.
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Kazínský pohár vyhráli tenisté z LTC Kazín

Na kurtech tenisového klubu TK Kazín se
16. července konal už 27. ročník tradičního
deblového turnaje o Kazínský pohár. Zvítězili borci z LTC Kazín.
Tradiční tenisové klání pořádá klub jako
open soutěž pro páry z celého povodí Berounky. Do bojů se letos přihlásilo 12 dvojic,
palmu vítězství si odnesli již po deváté Petr
Hartmann a Jiří Šimonovský z tenisového
oddílu LTC Kazín.
TK Kazín pořádal soutěž již v 40. až 60.
letech minulého století, z této doby se však
nezachovala žádná dokumentace. K obnovení tradice této soutěže došlo v roce 1979 a od
této doby se opět hraje pravidelně (kromě
roku 1997, kdy se soutěž nepodařilo zorganizovat). Od roku 1979 se také začala tato
soutěž znovu počítat.
V sedmadvaceti evidovaných ročnících se
nejúspěšnější dvojicí stali Petr Hartman a Jiří
Šimonovský z LTC Kazín, kteří tuto soutěž
vyhráli devětkrát, před dvojící Karel Roubal ml.
a Milan Bouzek z pořádajícího klubu TK Kazín,
kteří zvedli pohár nad hlavu celkem čtyřikrát.
Turnaje se od roku 1979 zúčastnilo více než
210 hráčů, nejvíc účastí zaznamenal Jiří Baštář z pořádajícího oddílu TK Kazín (bojoval
sedmnáctkrát) před Karlem Špringerem (Radotín) a Jiřím Novotným (LTC Kazín), kteří
mají 16 účastí.
V turnaji bylo odehráno již přes 460 evidovaných zápasů.
TK Kazín už chystá další, 28. ročník turnaje,
který by se měl uskutečnit 15. července 2006.

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Karel Roubal ml. – Milan Bouzek (TK Kazín)
Karel Roubal ml. – Milan Bouzek (TK Kazín)
Josef Jašek ml. – Miroslav Pavelka (Praga)
Pavel Sajler – Zbyněk Cíza (LTC Kazín)
Rudolf Muller – Karel Špringer (Radotín)
Pavel Sajler – Michal Sajler (LTC Kazín)
Pavel Sajler – Michal Sajler (LTC Kazín)
Rudolf Muller – Karel Špringer (Radotín)
Rudolf Muller – Karel Špringer (Radotín)
Petr Hartmann – Jiří Šimonovský (LTC Kazín)
Petr Hartmann – Jiří Šimonovský (LTC Kazín)
Petr Hartmann – Jiří Šimonovský (LTC Kazín)
Petr Hartmann – Jiří Šimonovský (LTC Kazín)
Nehráno
Petr Hartmann – Jiří Šimonovský (LTC Kazín)
Zdeněk Horn – Miroslav Pokorný (Dobřichovice)
Petr Hartmann – Jiří Šimonovský (LTC Kazín)
Petr Hartmann – Jiří Šimonovský (LTC Kazín)
Petr Hartmann – Jiří Šimonovský (LTC Kazín)
Pavel Baštář – Petr Jakoubek (TK Kazín)
Tomáš Frýda – Marek Bilej (SK Černošice)
Petr Hartmann – Jiří Šimonovský (LTC Kazín)

Přehled vítězných párů 1979–2005:
Poř. Rok
č.
1 1979
2 1980
3 1981
4 1982
5 1983
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Vítězné deblové dvojice
František Fantyš st. - Jiří Novotný (LTC Kazín)
Jiří Lebeda – Jaroslav Koza (Řevnice)
Jiří Lebeda – Zdeněk Horn (Řevnice)
Karel Roubal ml. – Milan Bouzek (TK Kazín)
Karel Roubal ml. – Milan Bouzek (TK Kazín)

Vítězi letošního 27. ročníku turnaje o Kazínský
pohár, který se konal na kurtech tenisového
klubu TK Kazín, se už po deváté stali Petr
Hartmann a Jiří Šimonovský z LTC Kazín.
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Několikanásobní mistři světa v nohejbale museli
na Jedličkárně o vítězství velmi tvrdě bojovat

Těsně po deváté ranní 13. srpna vypukl na Jedličkárně desetihodinový maratón
turnajového klání v nohejbalu. I přes poněkud podzimní počasí se sešlo na šedesát
hráčů, tedy dvacítka tříčlenných družstev. Borci špičkoví, i ti jen průměrní, si to mezi
sebou rozdali v devětapadesáti těžkých a bojovných zápasech.
Uspořádání a organizaci tradičního a dvojnásobný mistr světa) a Petr Gulda
nohejbalového turnaje zajišťovalo nově (několikanásobný mistr republiky) musezaložené sportovně-rekreační občanské la o prvenství tvrdě bojovat. V základní
sdružení SRK JEDLE. Ke zdárnému prů- skupině totiž prohrála s celkově třetím
běhu přispěli svým dílem také sponzoři týmem Jedličkov hrajícím ve složení Jo– Gambrinus, Kofola a Knauf.
sef Rezek, Petr Oldřich a Jan Javůrek. Ve
finále
je pak velice potrápilo věkem ještě
O kvalitě a vyrovnanosti družstev vymládežnické
mužstvo ve složení Michal
povídá skutečnost, že vítězná trojice ve
Kokštein,
Jan
Vanke a Michal Plachý.
složení Richard Makara (slovenský reAkce se už tradičně stala přátelským
prezentant a čtyřnásobný mistr světa), Jiří Dvořák (reprezentant České republiky srazem „kluků“ od desíti do osmdesáti let
a také setkáním přátel, kteří
se řadu let neviděli. Všichni
si slíbili, že se za rok zase
Jaroslav Pecl
sejdou.

Vítězové turnaje (zleva Petr Gulda, Richard Makara a Jiří Dvořák).

Se střídavými úspěchy
bojovalo na turnaji i mužstvo
policistů. Spolu se dvěma
Davidy z Rýmařova hrál
v týmu i černošický policista
Radek Bus (vlevo).
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Lajnův memoriál vyhráli borci SK Černošice
24. ročník Memoriálu Václava Lajna, který se na hřišti SK Kazín konal 6. srpna, vyhráli fotbalisté SK Černošice. Připomeňme jen, že Václav Lajn, borec ligových kvalit, hrál
před 2. světovou válkou ligu za Čechii Karlín a poté řadu zápasů v kazínském dresu.

Borci SK Černošice zvládli vzpomínkový turnaj
bez zaváhání. Porazili své dva odvěké rivaly – Všenorský SK poměrem 2 : 1 a SK Kazín 2 : 0 a poradili si se čtvrtým účastníkem turnaje – mužstvem
Slap, které porazili jasně 3 : 1.
Na novou sezónu se černošičtí tvrdě připravovali už od 11. července. Trénovali třikrát
týdně až do zahájení soutěže. „Hráčský kádr se
nám podařilo mírně posílit. Doufám, že budeme
bojovat v horní polovině tabulky,“ sdělil sekretář
oddílu Petr Jahelka s tím, že ještě před začátkem
sezóny se podařilo získat certifikát o způsobilosti
hřiště a kabin podle projektu Stadiony 2005. Celý
areál zkontroloval činovník Okresního fotbalového svazu, přeměřil branky a hřiště, prohlédl
kabiny a přístup z kabin na hrací plochu. Oddíl Vladimír Voska, ředitel turnaje, blahopřeje
(sj) kapitánovi vítězů Radkovi Záhorskému.
uspěl bez závad.

Tým SK Černošice, vítěz Memoriálu Václava Lajna.
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SK Kazín oslavil pětasedmdesáté výročí

Když slaví sportovní klub, tak samozřejmě sportem. Když slaví fotbalový klub, tak
samozřejmě fotbalem. Fotbalem proto oslavil své pětasedmdesátiny i SK Kazín.
Zápas opravdu velmi dobré úrovně, s přeK oslavám významného jubilea si SK Kazín
přizval klub, který byl před pětasedmdesáti hledem řízený bývalým prvoligovým rozhodlety, tedy v roce 1930, jeho historicky prv- čím panem Ivanem Grégrem, lépe zvládli
běhavější domácí. Svého soupeře
ním soupeřem – Sokol Vonoklasy.
porazili 5 : 2.
Staré gardy válely

Poté se všichni – bývalí
i současní hráči spolu
s příznivci klubu – sesedli
v místní restauraci. Hodně
se jedlo, něco málo se vypilo a bylo nač vzpomínat.
Do slavnostní atmosféry se
vešla i gratulace panu Jaroslavu
Slepičkovi, který v srpnu oslavil
Čestný výkop veterána
stejně kulaté a významné výročí, jako
Hlavní utkání mezi prvními týmy obou od- SK Kazín.
dílů mělo slavnostní předehru. Čestný výkop
A přání do dalších let?
totiž provedl neskutečně vitální 92letý pan
Vážený
SK
Kazíne, jak se zpívá ve tvé hymVáclav Malý, hráč, který figuroval v základní
ně
„fotbalová
sláva tvá bude věčně žít“.
sestavě SK Kazín už ve vzpomínaném utkání
Výbor SK Kazín
v roce 1930.
V předzápase se utkaly staré
gardy obou oddílů a nutno
konstatovat, že vážení a ctihodní pánové si nic nedarovali. Jako za starých časů.
Válelo se nahoru dolů. Nakonec zvítězili v průměru o něco
mladší hráči hostů v poměru 4 : 3.

Stará garda SK Kazín těsně před zápasem s veterány Sokola Vonoklasy.
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Vejrychova vila je ukázkou víkendové architektury konce 19. stol.
Letní dům ve Waldhauserově ulici (viz tajenka
minulé křížovky) si nechal postavit pražský nakladatel, knihkupec a spisovatel Antonín Reinwart (zemřel v Černošicích v roce 1929). Vedle architektonických i urbanistických hledisek je dům významný
především autorsky, neboť plány vypracoval přední
pražský architekt a stavitel Jan
Bedřich Vejrych (1856 – 1926).
Vejrych získal vysoká ocenění
v několika veřejných soutěžích
(bronzová státní medaili v roce
1887, zlatá medaile v roce 1898),
v roce 1892 obdržel rakousko-uherský patent na obklady stěn
ze šamotových cihel napodobujících kámen a byl též spolumajitelem patentu na stropy se sádrovými podhledy nahrazujícími
prkna. Od roku 1908 působil jako stavební rada a v roce 1912 byl císařem jmenován
doktorem technických věd. Projektoval řadu staveb
v neorenesančním a eklektickém stylu.
Na Jubilejní zemské výstavě v Praze v roce 1891
projektoval Vejrych několik pavilónů, z nichž jeden

byl převezen a znovu vystavěn v Černošicích. Plány
tohoto romanticky pojatého domu s dřevěnou konstrukcí pocházejí z roku 1890. Vedle pavilónů představil Vejrych na výstavě i plány kostela ve Zdibech,
kde navrhl hlavní oltář a zastropení. Na výstavě
architektury a inženýrství v roce 1898 předložil
své návrhy muzea v Chrudimi,
radnice v Pardubicích a Kladně.
Z mnoha Vejrychových děl stojí
za pozornost jeho pražské návrhy. Projektoval domy v Pařížské
ulici na Starém Městě pražském
a hotel Paříž (1904) v ulici
U Obecního domu v duchu
secesní neofotily a zúčastnil se
soutěže na přestavbu a dostavbu
Staroměstské radnice. Poslední
jeho známou prací z roku 1915
je přestavba budovy Čs. obchodní akademie v Resslově ulici.
Černošický dům, v současnosti citlivě restaurován, je kvalitní ukázkou víkendové architektury
vzniklé na konci 19. století.

Bc. Šárka Koukalová, Národní památkový ústav

Legenda ke křížovce s architektonickou tématikou

VODOROVNĚ: A. Chlapecké jméno; styl mluvy – B. Bůžek lásky; krátká opera – C. Perlivý nápoj;
kovbojská náčiní; architektonický prvek – D. Středomořský plod s peckou; předložka; legrace – E.
Živočišná chuť; španělský motocyklový závodník – F. Průhledy ve stěnách; ruské mužské jméno;
zkouška – G. Údajně; trampská skupina kdysi doprovázející W. Matušku – H. Ovocnářský pozemek; nejinak – I. Televizní figurka Studia Kamarád; plošná míra – J. Jméno korejských vůdců;
německá satelitní TV stanice – K. To; sloven. jaká – L. Italské město; pracovat s dlátem – M. Bavič;
odborník na brýle – N. Psané sdělení propašované z vězení; zkr. jednotky množství; franc. destilát
– O. Ušlechtilé dřevo; monarcha; voňavá bylina – P. Hudební skupiny; talisman – R. Podnebí;
angl. zkr. titulu muže; spodní čelist – S. Angl. předložka; popraven na hranici; jenž.
SVISLE: 1. Svalovina; římská bohyně úrody; úder nohou; muslimské svaté místo – 2. Italský okruh
závodů F 1; území; kovový prvek – 3. První část tajenky; svazky slámy – 4. Název písmene; automobilka v pražských Letňanech; arabský stát; pštros – 5. Sloní špičák; francouzsky přítel; bývalý
Sládkův republikán (SPR-RSČ); citoslovce klapnutí – 6. Vada; zkr. olympijského výboru; slovensky
jestliže; kusy ledu; moje – 7. Symetrála; předložka; iniciály rus. houslisty Oistracha; osamocen; iniciály herce Lukavského – 8. Belgické lázně; osobní identifikační číslo; lékařská posudková komise;
český veletok. – 9. Franc. určitý člen muž. rodu; opatřen setím; částice hmoty; náš západní soused
– 10. Druhá část tajenky – 11. Kamerunský fotbalový brankář; kdysi proslulá česká cigareta;
záporná elektroda – 12. Pásmo věčných nepokojů na Blízkém Východě; proud; klít; tyran.
Nápověda: E. Nieto – J. RTL – 2. Imola – 11. Nkono.
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z města a okolí

Černošický Pramínek tvořil i o prázdninách

Už po osmé vyrazilo počátkem srpna na
čtyřiadvacet dětí z černošického souboru
Pramínek na jih. V cíli cesty, v Základní umělecké škole v Bechyni, která sídlí v místním
gotickém klášteře, našly mnoho zajímavých
prostor pro hledání vlastních choreografií
současného výrazového tance. Podpořila je
přitom i lidová kapela pod vedením Václava
Polívky. Připravoval se program vystoupení
Pramínku na černošickou Mariánskou pouť,
začaly se zkoušet i vánoční koledy, tentokráte
z moravského Slovácka, které vybrala vedoucí souboru Marcela Látalová.

Týden tvořivé práce ukončilo představení
v rajském dvoře – Kolečka z Karlovarska, Hry
při trhání lnu, Písničky z Horácka, Hru s miProgram závěrečného představení
minkem a Průběh života. V klášterní zahradě
Sluší se poděkovat všem, kteří celé akci
ožívaly vlastní kompozice tanečních sousoší.
napomohli – generálnímu sponzorovi – roV křížové chodbě probíhala choreografie Nádičům dětí a městu Černošice, které činnost
lada pod židli na hudbu I. Bittové. Na noční
souboru podpořilo přidělením grantu.
závěr koncertu připravila nejstarší děvčata
A na závěr ještě výzva pro všechny mladé
Žábu na prameni na hudbu C. Halfftera.
i starší milovníky
hudby a tance:
Soubor Pramínek
hledá příznivce
lidové hudby, zpěvu a tance i z řad
dospělých a také
v tanečním oboru
Základní umělecké školy Černošice je na školní
rok 2005/06 ještě
několik volných
míst nejen v přípravném oddělení
pro děti ve věku
od čtyř let, ale
také pro dospělé
zájemce.
Mladší tanečnice připravují choreografii v Křížové chodbě kláštera v Bechyni
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Město zve zástupce spolků a organizací k oslavě Dne české státnosti
Město Černošice zve zástupce všech místních spolků, církví a organizací k přátelskému
setkání, které se u příležitosti státního svátku Dne české státnosti a svátku Sv. Václava bude
konat 28. září od 17. hodin v černošickém ClubKinu. Program a občerstvení pro pozvané,
tedy pro ty, kteří se po celý rok starali, aby se lidé v našem městě bavili i vzdělávali a jejichž
práce si představitelé města velice váží, je zajištěno. Nezapomeňte! Přátelské neformální po(pb)
sezení se koná 28. září od 17 hodin v ClubKinu.

Vzpomínka na pana Antonína Dragouna
Dne 19. srpna ve věku devadesáti let nás nečekaně opustil pan Antonín Dragoun. Jako
každý pátek, tak i ten srpnový, si vyjel za svými přáteli na partičku karet, kterou si však
už nezahrál. Jeho životní pouť skončila. Pan Antonín Dragoun, nositel medaile za odboj,
patřil k zakládajícím členům místní organizace Svazu důchodců a podílel se aktivně na
práci v něm. Velmi často se zúčastňoval našich setkání Klubu důchodců v Domě s pečovatelskou službou. Naposledy s námi oslavil svůj svátek v červnu. Při posledním setkání
v klubu jsme se loučili a těšili se na další pokračování v září. Ale nestalo se tak. Budeme
Za místní organizaci Svazu důchodců Jiřina Pomahačová
na něho vzpomínat.

Rybářské lístky vydává obecní úřad s rozšířenou působností
Občanům ČR vydává rybářské lístky obecní úřad s rozšířenou působností, v jehož obvodu
má žadatel o vydání rybářského lístku trvalý pobyt. Popřípadě vydává rybářský lístek cizincům, kteří se zdržují v jeho obvodu působnosti. Lístek se vydává pro celé území republiky na
dobu 1 roku, 3 nebo 10 let ode dne jeho vydání. Vydání podléhá správnímu poplatku, který
činí na 1 rok 100 korun, na 3 roky 200 korun a na 10 let pak 500 korun. Pro vydání je třeba
vyplnit Žádost o vydání rybářského lístku a předložit:
a) doklad o získané kvalifikaci (osvědčení o získané kvalifikaci, dřívější rybářský lístek,
osvědčení o vykonání zkoušky na rybářského hospodáře či jeho zástupce či rybářskou stráž),
b) u cizinců rybářský lístek nebo licence vydaná v zemi, jejímž je občanem,
c) doklad o zaplacení správního poplatku.
Dětem do 15 let věku se vydávají rybářské lístky jen na dobu 1 roku, a to se souhlasem zákonného zástupce (souhlas je součásti Žádosti o vydání rybářského lístku).
Pro ověření údajů v žádosti předloží občan ČR občanský průkaz a cizinec cestovní pas.
Za odbor životního prostředí Josef Semerád

SK Kazín pořádá nábor mladých fotbalistů
Fotbalový oddíl SK Kazín pořádá nábor žáků ročníků 1991 až 1995. Zájemci se mohou
přihlásit na tréninku u vedoucího mužstva pana Vošahlíka. Pravidelné tréninky se na ka(red)
zínském hřišti konají v úterý a v pátek.
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KHK SČ, oblastní kancelář Praha-západ změnila sídlo
Od 1. srpna letošního roku přesídlili pracovníci oblastní kanceláře na novou adresu, a to Krajská hospodářská komora Střední Čechy, Oblastní kancelář Praha-západ,
Pražská 17, 252 10 Mníšek pod Brdy (na hlavní silnici vpravo směrem od Prahy před
vjezdem na náměstí).
Tel. číslo: 318 591 711, fax: 318 591 712, mobil: Jan Kašpar 603 861 712, Vítězslav
Kaliba 777 267 022, 724 613 950, Hana Mrkáčková 723 034 190, e-mail: ohk@hkpz.cz,
(red)
www.hkpz.cz.

Elektronická aukce je službou pro podnikatele
V rámci připravovaných komerčních služeb realizuje Hospodářská komora ČR projekt
Elektronické aukce, který prostřednictvím Informačních míst nabízí podnikatelům možnost
realizace on-line výběrových řízení na dodávku libovolného zboží, vyhlášených vyhlašovatelem (klientem InMP). HK ČR osloví jménem vyhlašovatele dodavatele, kteří mu v rámci
e-aukcí prezentují aktuální nabídky za účelem získání zakázky.
Informační místo pro podnikatele, RM Praha-západ, Podskalská 19, 128 25 Praha 2,
tel.: 221 982 237, e-mail: rmpraha-zapad@inmp.cz, ohk@hkpz.cz, www.hkpz.cz.

Změna ordinačních hodin MUDr. Pokorné
Od 1. září letošního roku se změnily ordinační hodiny praktické lékařky pro děti a dorost
MUDr. R. Pokorné se sídlem v Komenského ulici 99. Nové ordinační hodiny jsou následující:
Pondělí
7.30 – 12.30
Úterý
12.00 – 17.00
Středa
7.30 – 12.30
Čtvrtek
10.00 – 12.00 (poradna), 12.00 – 14.00
Pátek
7.30 – 12.00
(red)
Další informace lze získat na tel. čísle 251 640 349.

Pojďme SPOLU na hrad Karlštejn
Chodíte rádi pěšky, chcete poznat okolí svého města a s rodinou či kamarády strávit
příjemný den? Jestli ano, pak přijďte v sobotu 10. září mezi 9. a 10. hodinou k mateřské
školce v Husově ulici, kde obdržíte podrobný popis asi desetikilometrové trasy vedené
po turistických značkách a informace o odjezdech vlaků z Karlštejna do Černošic. Cestu
zvládnou i menší děti a starší lidé, každý si může zvolit své tempo. V cíli na vás bude čekat
sladké překvapení. Startovné činí 30 Kč a celý výtěžek bude použit na zakoupení houpačky
na dětské hřiště v Domažlické ulici. Pořadatelem akce je sdružení Spolu. Ti, kteří se výletu
nezúčastní, ale mají zájem přispět jakoukoliv částkou na zakoupení houpačky, případně
dalších herních prvků, mohou tak učinit na konto sdružení Spolu - 187367944/0300.
Další informace podá Daniela Göttelová, tel. 2 5164 2092 nebo 604 268 000.

36

kultura

Kurzy pořádané v budově Městského kulturního střediska Černošice,
Mokropeská 1208 na Vráži, kde probíhají i všechny zápisy
• Aerobik – úterky a čtvrtky od 20.00. Lektorka Daniela Krobová.
• Kurz němčiny lektorky Herknerové, tel. 606 481 280, Magdalena@centrum.cz. Zápis
a informační hodina pondělí v 12. 9. od 18.00.
• Modeláři letečtí od 5. třídy a plastikové modelářství od 4. třídy. Zápis a informační
hodina 14. 9. od 16.00. Lektor Lumír Apeltauer, tel. 605 545 615.
• Kurzy angličtiny pro začátečníky i pokročilé lektorky Jelínkové, tel. 777 861 985.
Zápis a informační hodina v úterý 13. 9. a ve středu 14. 9. od 18.45.
• Kurz klavíru vlídně a radostně a beze stresu naučím osvědčenou metodou děti od 5
let i dospělé začátečníky. Lektor Aleš Hanuš, tel. 737 041 884. Zápis a informační hodina v pondělí 12. 9. od 17.00 do 19.00.
• Zápis do kurzu klavíru, flétny a zpěvu lektorky Martiny Höslové-Hanslové se koná
v úterý 13. 9. od 18.00, tel. 607 616 358.
• Kurz klavíru lektora Pavla Hokra. Zájemci se mohou přihlásit na tel. 608 745 297
nebo na pavelhokr@centrum.cz.
• Němčina pro začátečníky a mírně pokročilé. Informační hodina v pondělí 19. 9. od
17.00. Lektorka Alena Poulová.
• Hip Hop Dance. Zápis a informační hodina v úterý 13. 9. od 17.00 do 18.00. Podrobnější informace na tel. 605 826 371.
• Ruština pro děti, dospělé začátečníky i pokročilé. Zápis a informační hodina v úterý
13. 9. v 18.00. Lektorka Maja Frantová.
• Výtvarné kurzy pro předškoláky, školáky, dospělé, kteří chtějí malovat a kreslit pod
vedením akademické malířky Ivany Kafkové (tel. 736 401 676) a absolventa VŠVH Aleše
Hanuše. Zápis a informační hodina v pondělí 12. 9. od 17.00 do 19.00.
• Přípravka Divadelního studia (dramaťák). Informace podá lektorka Iveta Dušková
na tel. 777 947 548.
• Zdravotní tělovýchova pro ženy. První lekce v pondělí 19. 9. od 19.30. Dále každé
pondělí a středu od 19.30. Lektorka Růžena Dobřická.
Odbor kultury jedná o možnosti organizování dalších kurzů. Sledujte prosím vývěsky
MěKS a internet na http://www.mestocernosice.cz. Jinak jsme vám k dispozici na tel.
2 5164 1116 nebo 602 200 817.
Úspěšné vkročení do nového školního roku přeje Pavel Blaženín
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Vzpomínky na Černošice
a můj kulturní život

Tak nazvala svou novou více než dvousetstránkovou
knihu paní Lída Matrtajová-Vejmelková, která v Černošicích strávila značnou část svého života. Její dílo je plné
nejen osobních vzpomínek, ale i vzpomínek na desítky
černošických osobností a umělců, se kterými se setkala
a kteří vstoupili do jejího života. Patřila k nim i operní
pěvkyně Jarmila Novotná, jejíž společnost autorka knihy sama založila. Nová publikace, ve které čtenář najde
i mnoho vzácných a zajímavých reprodukcí dobových
fotografií a plakátů, by měla být k dostání v černošických
(pb)
trafikách.

Film o černošických májových slavnostech v prodeji
V pokladně Městského úřadu v Riegrově ulici je v prodeji filmový záznam z festivalu
Staročeské Máje, který se uskutečnil 21. května na Masopustním náměstí. Film o celkové
délce 42 minut je k dispozici na VHS za 250 korun a na DVD za 300 korun.
(pb)

Kurzy angličtiny pro začátečníky i pokročilé v MěKS
Pro „falešné začátečníky“ (dospělé, kteří už to s angličtinou zkoušeli, ale potřebují
probrat vše rychle znovu od začátku):
- 1x až 2x týdně dle dohody (st nebo po + st) od 18.45 do 20.15 v MěKS,
- cena: 130 Kč za 90 minut v pololetních platbách,
- lektorka: Hanka Jelínková z učebnice New Headway-elementary.
Pro pokročilé: dvouletý přípravný kurz na zkoušku FCE (mezinárodně uznávanou
zkoušku úrovně B2 evropské klasifikace) určený pro absolventy The Redbrick House
(www.anglicky.unas.cz). Tři místa pro další vážné zájemce.
- 2 devadesátiminutové hodiny týdně (út + čt od 18.45 do 20.15) za 3 600 Kč v MěKS,
- lektoři: Hanka Jelínková a Angličan Tim Klouda.
Informace a přihlášky: hanka.jelinkova@tiscali.cz, 2 5164 0521, 777 861 986.

Mokropeská mateřská škola pořádá dětskou olympiádu
Na zahradě mokropeské mateřské školy se v sobotu 24. září uskuteční 4. ročník
Dětské olympiády. Účastnit se mohou děti od 3 do 8 let věku. Soutěžit se bude
v různých sportovních disciplínách. Zápis účastníků bude v 8.30 a samotné sportovní zápolení vypukne v 9 hodin. Pro všechny závodníky bude připraveno občerstvení a nafukovací skákací hrad. Pro vítěze pak zajímavé ceny. Srdečně zveme
Kateřina Mandová, ředitelka školy
všechny malé sportovce.
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Rozpustilé pohádky v MěKS
Odbor kultury vás zve v pátek 16. září od 10.00 do sálu
Městského kulturního střediska,
Mokropeská 1208, na pohádku
na motivy pohádek Oldřicha
Syrovátky s názvem Rozpustilé
pohádky aneb revue pohádek
z pouti. Půjde o kombinaci
činohry s loutkami a maskami pro MŠ, první stupeň ZŠ
a pro rodiče s malými i většími
dětmi. A děti uvidí? Pán od
střelnice společně s loutkou
Honzíka a dětmi z obecenstva
si postupně vystřílí tři pohádky – Jak kočička s Mourkem letěli k nebi, Proč se Pepíček Kočkodán nedostal do pekla a Jak se král Medolíz v mlsném království naučil
jíst chleba. Představení osloví široký okruh dětského publika, neboť se humornými
prostředky váže i na školní vyučování a v řadě momentů akcentuje výchovný aspekt.
(pb)
Vstupné 50 korun.

Nové kurzy v Městském kulturním středisku
Odboru kultury se po odchodu paní Radové opět podařilo zajistit Výtvarné kurzy
pro předškoláky, školáky a dospělé, nyní pod vedením akademické malířky Ivany
Kafkové. Zápis a informační hodina proběhne v pondělí 12. 9. od 17.00 do 19.00,
tel. 736 401 676.
K široké nabídce výuky hry na klavír přibyla další, a to Kurz klavíru vlídně a radostně a beze stresu lektora Aleše Hanuše. Žáci se v kurzu postupně seznámí se stupnicemi
a akordy, jejich strukturou uspořádání – chápání systémů prstokladů a jejich aplikace při
hře ostatních děl. Budou hrát jednoduché skladby určené pro klavír a podle možností
jednotlivých žáku i díla složitější, v neposlední řadě pak i lidové písně se samostatně
vymyšleným doprovodem s korekcí učitele. Zápis a informační hodina do Kurzu klavíru
vlídně a radostně a beze stresu pro děti od 5 let i dospělé a začátečníky je v pondělí 12. 9.
od 17.00 do 19.00. Bližší informace podá lektor Aleš Hanuš tel. 737 041 884.
Dále bych vás rád upozornil na kurzy moderního tance a speciálně Hip Hopu.
Zápis a informační hodina bude v úterý 13. 9. od 18.00. Bližší informace získáte na
tel. 605 826 371.
V neposlední řadě stojí za zmínku kurz Ruštiny, do kterého se můžete přihlásit v úterý
13. 9. od 18 hodin.
Za odbor kultury Pavel Blaženín
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Nové knihy v Městské knihovně v Černošicích
Beletrie:
AKUNIN, Boris: Turecký gambit – ruská detektivka; BALABÁN, Jan: Možná, že
odcházíme – psychologické povídky; BĚLOHRADSKÁ, Hana: Titanik a jiné povídky;
FEIST, Raymond E.: Mág. Učedník, Mág. Mistr – fantasy; FISCHEROVÁ, Daniela: Happy end – psychologický román; FRANCIS, Dick: Motiv koní – detektivka z dostihového
prostředí; FRÝBORT, Pavel: Dohazovač – český román; HAMMESFAHROVÁ, Petra:
Matka – román pro ženy; HARROD-EAGLES, Cynthia: Dynastie Morlandů – Osudová
volba, Ďábelské zjevení; CHRISTIE, Agatha: Dům na úskalí – detektivka; PARKEROVÁ, I.J.: Ostrov vyhnanců – historická detektivka; ROBERTS, Nora: Smrtící zrada – sci-fi detektivka; STEEL, Danielle: Druhá šance – román pro ženy; STRÁNSKÝ, Jiří: Tichá
pošta – povídky; SZABÓOVÁ, Magda: Dveře – autobiografický román; TREFULKA,
Jan: Skřipce na ptáčky – román; VIEWEGH, Michal: Lekce tvůrčího psaní – psychologická novela; VONDRUŠKA, Vlastimil: Adventní kletba – historický detektivní román;
BALL, David: Říše písku – historický román; BONNECARRERE, Paul: Odvážnému
štěstí přeje – román z období 2. světové války; BRADFORDOVÁ, Barbara: Pamatuj
– román pro ženy; BRITTO, Anthony: Chirurg – román z lékařského prostředí; BROOKS,
Larry: Hadí tanec – román; CLEMENT, Peter: Inkvizitor – lékařský thriller; COLLINS,
Jackie: Procitnutí v L.A. – román; GULIK, Robert van: Básníci a vražda – detektivka;
HOAG, Tami: Prach prachu – kriminální román; CHAMBERLAINOVÁ, Diane: Matčin
stín – psychologický román; JAMESOVÁ, P.D.: Povolání pro ženu nevhodné – anglická
detektivka; KOŘÍNKOVÁ, Lenka: Andělé spásy – psychologický román; LAWRENCE,
Rae: Stíny panenek – společenský román; McBAIN, Ed: Provokatér – americká detektivka; MICHOROVÁ, Eva: Všechno v pořádku, slečno Karpíšková? – český román; MILES, Rosalind: Královna Letní země – historický román; Nejlepší světové čtení – výběr
z próz čtyř současných světových autorů; NIX, Garth: Lírael – fantasy román.
Pro studenty a náročnější čtenáře:
BREINHOLST, Willy: Jak přežít manželství. Život začíná po čtyřicítce; BURGETT,
Donald R. – V říši zla – 2. sv. válka; DAVID, Petr: Za strašidly na hrady a zámky
– 50 rodinných výletů; GRAY, John: Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše a děti z nebe
– zásady pozitivního rodičovství; HEATHOVÁ, Sarah: Co vyvádí vaše kočka? – chovatelství; HRUBEŠOVÁ, Eva: Herečka Stella Zázvorková – životopis; MATĚJČEK, Zdeněk:
Psychologické eseje; MATOUŠEK, Václav: Jeskyně Čech, Moravy a Slezska s archeologickými nálezy; NAVARA, Luděk: Příběhy železné opony; TARABRAOVÁ, Daniela:
Prado-Madrid – světové galerie; BENNETT, Steve: 365 zábavných činností bez televize;
ČIHAŘ, Jiří: Rodiče a děti – rodinný život živočichů a rostlin; Encyklopedie rodičovství. Nejlepší rada, jakou jste kdy dostali – výchova dětí; FARFÁNOVÁ-BARRIOS,
Eva: Peruánské obrázky – cestopis; HABECK, Reinhard: Poslední tajemství archeologie – záhady archeologie; MESSNER, Reinhold: Bílá samota – horolezecké expedice;
MOSKWA, Jacek: Papež, který změnil svět – životopis; SCHNEIDER, Sylvia: Co by
měly dívky vědět o lásce; WARNER, Penny: 160 her a cvičení pro první tři roky života
dítěte; WELLS, Spencer: Adam a jeho rod – genetická výbava předků člověka.
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Pro děti a mládež:
BŘEZINOVÁ, Ivona: Teta to plete – pohádky; DAVIS, Jim: Garfield povoluje opasek – komiks; DEARY, Terry: Strašná druhá světová válka; KOMENDOVÁ, Jitka:
Zítra přijdu, Katy – dívčí román; LAMKOVÁ, Hana: Kámen mudrců; LANCZOVÁ,
Lenka: Oranžové blues; PRATCHETT, Terry: Magický prazdroj – fantasy román; ARNOLD, Nick: Protivné breberky – zajímavosti z říše hmyzu; DRIJVEROVÁ, Martina:
Pohádky z celého světa; FRANCKOVÁ, Zuzana: Linda – dívčí román; FRIEDRICH,
Joachim: Čtyři a půl kamaráda a skandál ve škole – dobrodružný příběh s detektivní
zápletkou; MARBOE, Marcella: Múza – dívčí román; MEYER, Kai: Černý čáp – horor;
PRATCHETT, Terry: Zaslaná pošta – fantasy román; STEKLAČ, Vojtěch: Golem – dobrodružný román; WILSONOVÁ, Jacquelin: Holka z popelnice – čtení pro dívky.

Otevírací doba v městské knihovně:
Pondělí: 9.00 – 11.30, 12.30 – 18.00;

Středa: 9.00 – 11.30, 14.00 – 20.00;

Čtvrtek: 12.30 – 16.00;

Pátek: 9.00 – 11.30.

Připomínáme, že všichni zaregistrovaní čtenáři naší knihovny mají zdarma přístup na internet. Pro velký zájem je lepší si termín předem telefonicky rezervovat. Přijďte, těšíme se na vás.

Nebojte se pavučiny, vyzývají černošické knihovnice
Patříte-li mezi pravidelné návštěvníky černošické knihovny, určitě víte, že zaregistrovaným
čtenářům nabízíme vedle širokého výběru knižních titulů i možnost zdarma využití vysokorychlostního internetu. A možná jste si stačili také povšimnout, že, díky projektu K2 – Komunikace Karlštejnska, jsme hned u vchodu do knihovny mohli instalovat další dva nové, nadstandardně vybavené počítače s tiskárnou a scannerem. Pochybuje-li někdo o jejich využití
v pětitisícovém městečku, stačí přijít a přesvědčit se na vlastní oči. Díky možnosti telefonické
rezervace se u nás fronty tvoří naštěstí pouze na papíře. Někteří nadšenci by však i přesto byli
ochotni nocovat přede dveřmi knihovny, jen aby jejich informační žízeň byla uhašena.
Kromě těchto dvou nových pracovišť je i nadále k dispozici původní počítač umístěný
v zadní části knihovny vyhrazené pro naučnou literaturu. Tento starší počítač jsme vyčlenili
pro rodiče s malými dětmi a zároveň je zde k dispozici elektronická verze katalogu všech knižních jednotek nabízených knihovnou.
Myslíme si, že snad každý z nás má více či méně osobní zkušenost s arachnofobií, totiž strachem z pavouků nebo pavučin. Postižené touto úzkostí bychom chtěli uklidnit – naší pavučiny
se bát opravdu nemusíte. Je rázu zcela technického a jejím tvůrcem není příslušník řádu pavouků, ale sám člověk. V případě nouze vás rádi ze zajetí informační sítě vyprostíme.
Pro případné zájemce ze strany pavouků, kteří neradi ztrácejí čas čekáním ve frontě, připomínáme telefon na černošickou městskou knihovnu: 251 641 501.
Za knihovnu Irena Šilhánková a Eva Vacková
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