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Telefonní čísla
pro volání v tísni
Tísňové volání

112

Lékařská pohot.

155

Policie ČR

158

Městská policie Černošice
605 255 450, 724 060 620
Hasiči

150

Hasiči Mokropsy

2 5164 0150

Pohotovost plyn

244 472 811–2

Pohotovost voda

602 324 785

Poruchy v el. síti

840 850 860

Veřejné osvětlení

800 101 109

Text k fotu na titulní straně:

Bylo to krásné a bylo toho dost
Poslední zamávání do redakčního
fotoaparátu a pak už prázdniny
a cesta za novou budoucností. Snad
všichni letošní deváťáci budou na
tu „svou“ školu, kde prožili veselé
a někdy i trochu smutné okamžiky
vzpomínat v dobrém. Je na místě
jim popřát mnoho úspěchů v dalším
životě.
Adresa redakce: MěÚ Černošice,
Karlštejnská 259
Sazba: negropolis.cz
e-mail: typo@negropolis.cz
Tisk: Tiskárna JDS, Praha
Evidenční číslo: MKČR 14138
Náklad: 2 500 výtisků
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z města a okolí

Sovičky nejlepším a přání krásných prázdnin všem žákům školy
Stejně jako v minulých letech přišli i letos na konci školního roku předat nejúspěšnějším žákům základní školy sovičky, symboly moudrosti, starosta města Mgr. Aleš Rádl a místostarostka Helena Langšádlová.
„Máme za to, že když se někomu něco daří a dělá to dobře, tak má být
za svou snahu oceněn,“ uvedl starosta města. A těm, kteří černošickou
školu v tomto roce opouštějí, přidal ještě pár slov na rozloučenou: „Odcházíte tam, kde jste se rozhodli v budoucnu působit. A my vám chceme
nejen popřát hodně úspěchů, ale ještě přidat malé poučení. Pamatujte, že
pokud chcete v životě dosahovat skutečně skvělých výsledků, musíte mít
víru, vůli a vytrvalost, musíte věřit tomu, že jste dobří a že dokážete dosáhnout úspěchu. Musíte mít vůli dělat to, pro co jste se rozhodli, a musíte mít vytrvalost dělat to dlouho. Mark Twain kdysi napsal, že květák je
kapusta, která to nikdy nevzdala. Takže to také nevzdávejte“.
(sj)

Žáci se samými
jedničkami
6. B
Petra Oulická
Kateřina Semínová
Veronika Zárubová
6. C
Šárka Fialová
Jiří Sokol
7. A
Šárka Humlová
Helena Radová
Monika Vondráčková
7. C
Kateřina Dufková
Anna Poulová
9. A
Petra Mezníková
Anna Rebcová
Barbora Šedivá
Linda Zmatlíková
9. C
Monika Chládková

Starosta Mgr. Aleš Rádl a místostarostka Helena Langšádlová při předávání soviček nejlepším žákům. Někteří z nich si však pro malé symboly moudrosti do školy nepřišli, a tak nejsou ani na fotografiích na předchozí straně.
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Zastupitelé schválili novou vyhlášku o ochraně veřejného pořádku
Zastupitelstvo města Černošice na svém zasedání konaném 15. června 2009 schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009, o ochraně veřejného pořádku, která upravuje několik oblastí ochrany veřejného pořádku. Cílem této vyhlášky je sjednotit do jednoho dokumentu všechny oblasti veřejného pořádku tak, aby byla jejich úprava přehledná pro všechny občany města:
Zákaz konzumace alkoholických nápojů
na některých veřejných prostranstvích

Na vybraných (tedy ne na všech) veřejných
prostranstvích uvedených v textu vyhlášky a pro lepší přehlednost také v Příloze č. 1
k vyhlášce je zakázána konzumace alkoholu.
Hluk a rušení nočního klidu
V tomto článku vyhláška stanoví dobu nočního klidu jako dobu mezi třiadvacátou hodinou večerní a osmou hodinou ranní. V tuto
dobu je nutno zachovat klid a vyvarovat se
všech hlučných projevů (křik, hudba atd.). Porušení této povinnosti je přestupkem proti veřejnému pořádku (ust. § 47 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích) a lze za něj
uložit pokutu do 5000 Kč. Další povinností v tomto článku stanovenou je úprava doby,
kdy lze používat hlučné stroje a zařízení, jako
jsou sekačky, cirkulárky a další zařízení.
Povinnosti osob v souvislosti s chovem
a držením psů
Všichni držitelé musí zajistit, aby jejich pes
na veřejných prostranstvích uvedených v příloze č. 2 vyhlášky byl pouze na vodítku a volně nepobíhal a také musí být označený identifikační známkou, kterou vydává Městský
úřad Černošice v případě zaplacení místního
poplatku ze psů. Druhá skupina povinností stanoví pro držitele psů a také jiných zvířat
(např. koní či koček) povinnost odklízet zvířecí exkrementy a udržovat čistotu veřejných
prostranství a veřejné zeleně.
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Veřejná zeleň
V tomto článku je stanoven zákaz ničit a znečišťovat veřejnou zeleň a na vybraných veřejných prostranstvích dle přílohy č. 3 vyhlášky
stanovat či tábořit.
Pravidla pro použití plakátovacích ploch
Pro zájemce o umístění kulturních, sportovních, prodejních, společenských a politických oznámení na plakátovacích plochách města (jsou vyjmenovány v příloze
č. 4 vyhlášky) jsou stanovena pravidla postupu.
Spalování některých materiálů
Zákaz spalování suchých rostlinných materiálů, obsažený ve vyhlášce č. 2/2008, byl začleněný do vyhlášky o veřejném pořádku; nadále tedy platí zákaz v ohništích, zahradních krbech a otevřených grilovacích zařízeních spalovat suchý rostlinný materiál. Tento zákaz se
nevztahuje na dřevo! Tento článek obsahuje další dvě povinnosti v souvislosti s ochranou ovzduší v Černošicích: zákaz spalovat ty
materiály, které nejsou určeny pro výrobu tepla, a zákaz spalovat v kotlích ty materiály, pro
které kotle nebyly konstruovány (tyto informace jsou obsaženy v návodech ke kotlům; jedná
se zejména o takové materiály, jako je guma,
plast atd.).
Obecně závazná vyhláška č. 1/2009,
o ochraně veřejného pořádku, nabývá účinnosti dne 15. 7. 2009.
Mgr. Slávka Kopačková

z radnice

Obecně závazná vyhláška č. 1/2009 o ochraně veřejného pořádku
Čl. I.
Obecná ustanovení
1. Město Černošice (dále jen ,,město“) v zájmu
ochrany veřejného pořádku před některými
negativními jevy projevujícími se na jeho
území vydává tuto obecně závaznou vyhlášku o ochraně veřejného pořádku.
2. Veřejným pořádkem ve městě se rozumí
takový stav, který umožňuje všem občanům
města a jeho návštěvníkům klidné a nerušené soužití a realizaci jejich práv, zejména
ochranu zdraví, majetku, životního prostředí
a dobrých mravů.
3. Činnostmi, jenž by mohly narušit veřejný
pořádek ve městě jsou:
a) konzumace alkoholu na některých veřejných
prostranstvích
b) hluk a rušení nočního klidu
c) volný pohyb psů a jiných zvířat a znečišťování veřejných prostranství
d) poškozování a znečišťování veřejné zeleně
4. Veřejnou zelení se rozumí zeleň, která je součástí veřejného prostranství, a to bez ohledu
na vlastnictví.
Čl. II.
Konzumace alkoholu na některých veřejných
prostranstvích
1. Konzumace alkoholických nápojů je zakázána na těchto veřejných prostranstvích města
Černošice:
a) ulice Radotínská od křižovatky s ul. Komenského po křižovatku s ul. Lermontova
b) ulice Karlštejnská od křižovatky s ulicí Radotínskou po křižovatku s ul. Fügnerova
c) ulice Vrážská od křižovatky s ul. Dr. Janského po křižovatku s ul. Karlická
d) ulice Karlická od křižovatky s ul. Vrážská po
křižovatku s ul. Fügnerova
e) ulice Fügnerova
f) ulice Poštovní
g) 300 m v ulici Komenského ve směru od křižovatky s ul. Radotínská
h) ulice Riegrova

i) ulice Ke Švarcavě
j) v okruhu 300 m od budovy železniční zastávky v Mokropsech
k) v okruhu 300 m od budovy železniční zastávky v Černošicích
l) v okruhu 300 m od budovy Základní školy
v Mokropsech (ul. Pod Školou)
m) v okruhu 300 m od areálu Základní školy ul.
Komenského
n) v okruhu 300 m od areálu Mateřské školy
v ul. Karlická
o) v okruhu 300 m od areálu Mateřské školy
v ul. Topolská
p) v okruhu 300 m od areálu Mateřské školy
,,Otománek“ v ul. Střední
q) v okruhu 300 m od budovy Samoobsluhy
u Vávrů
r) v okruhu 300 m od budovy samoobsluhy
v Mokropsech v ul. Dr.Janského
2. Zákaz konzumace alkoholu na veřejných
prostranstvích uvedených v odst.1 tohoto
článku se nevztahuje na dny 31.12. a 1.1.
3. Veřejná prostranství, na kterých platí zákaz
konzumace alkoholických nápojů jsou graficky znázorněna v Příloze č. 1 této vyhlášky.
4. Zákaz konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích se nevztahuje na řádně pronajaté
předzahrádky zařízení veřejného stravování.

1.

2.
a)
b)
c)
3.

Čl. III.
Hluk a rušení nočního klidu
Noční klid je doba od 23.00 hod. do 8.00
hod.; v tuto dobu je každý povinen zachovávat klid a omezit hlučné projevy (např. hlasitá hudba, křik, používání hlučných strojů
a zařízení)
Na území města Černošice je povolené používání hlučných strojů a zařízení (např. sekačky, pily, cirkulárky atd.):
v pracovní dny v době od 8.00 do 20.00
v sobotu v době od 9.00 do 20.00
v neděli a ve svátek v době od 10.00 do 12.00
V jinou dobu, než je doba uvedená v předchozím odstavci, je používání hlučných stro-
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jů a zařízení na území města Černošice zakázáno
Čl. IV.
Povinnosti osob v souvislosti s chovem a držením psů a jiných zvířat
1. Povinnosti osob v souvislosti s chovem a držením psů:
a) Fyzická osoba, které vede nebo doprovází
psa, je za účelem zajištění místních záležitostí veřejného pořádku a udržování čistoty veřejných prostranství povinna:
• Mít psa na vodítku a zabránit volnému pobíhání psů na veřejných prostranstvích uvedených
v Příloze č.2 této obecně závazné vyhlášky
• Označit psa identifikační známkou vydanou
Městským úřadem Černošice, příp.jiným
příslušným úřadem a zajistit, aby jí byl pes
soustavně označen
2. Povinnosti osob v souvislosti s chovem a držením psů a jiných zvířat:
a) Fyzická osoba, která chová a drží psa nebo
jiné zvíře je povinna:
• Zajistit, aby pes nebo jiné zvíře neznečišťovalo veřejná prostranství, veřejnou zeleň
nebo zařízení sloužící potřebám veřejnosti
• Neprodleně odstranit nečistoty ( např.výkaly) způsobené psem nebo jiným zvířetem na
veřejném prostranství
Čl. V.
Veřejná zeleň
1. Za účelem zajištění estetického vzhledu veřejné zeleně a zabránění porušování veřejného pořádku ve městě Černošice :
a) Je zakázáno ničit a znečišťovat veřejnou zeleň a vstupovat na květinové záhony
b) na plochách veřejné zeleně stanovených
v Příloze č. 3 této vyhlášky je zakázáno stanovat a tábořit.
Čl. VI.
Pravidla pro použití plakátovacích ploch
1. Přehled umístění plakátovacích ploch ve
vlastnictví města je uvedený v Příloze č. 4 této
vyhlášky ( dále jen ,,plakátovací plochy“).
2. Povinnosti k užívání plakátovacích ploch:
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a) Umísťování dokumentů na plakátovacích
plochách je možné pouze prostřednictvím
odboru Technických služeb Městského úřadu Černošice, a to vždy dvakrát týdně, vždy
v pondělí a ve středu.
b) Dokument, který žadatel požaduje umístit na
plakátovací ploše musí být odevzdán v Podatelně Městského úřadu Černošice nejpozději v pátek předcházející pondělí a v pondělí
předcházející středě, kdy má být dokument
na plakátovací ploše umístěný.
c) Odbor Technických služeb na plakátovací
plochy umístí pouze ty dokumenty, které budou opatřeny razítkem potvrzujícím uzavření
Smlouvy o umístění dokumentů na plakátovacích plochách ve vlastnictví města Černošice.
d) Na plakátovacích plochách se zveřejňují pouze
informace a pozvánky o konání sportovních,
kulturních, společenských, prodejních a politických akcích; zveřejňování jiných informací
na plakátovacích plochách je zakázáno.

1.

a)

b)
c)

Čl. VII
Spalování některých materiálů
Za účelem ochrany vnějšího ovzduší před
vnášením znečišťujících látek a v zájmu
ochrany životního prostředí na svém území
stanoví město tyto povinnosti:
V otevřených ohništích, zahradních krbech
a otevřených grilovacích zařízeních je zakázáno spalovat suchý rostlinný materiál (např.
shrabané listí ze zahrádek a veřejných prostranství) s výjimkou suché dřevní hmoty
(dřevo).
Na území města je zakázáno spalovat tuhé,
kapalné nebo plynné materiály, které nejsou
určeny jako topné médium pro výrobu tepla.
Na území města se zakazuje spalovat v kotlích média, pro které nebyly tyto kotle konstruovány.

Čl. VIII.
Sankční ustanovení
1. V případě porušení ustanovení této vyhlášky
se postupuje podle zvláštních právních předpisů.1)

z radnice
Čl. IX.
Společná a závěrečná ustanovení
1. Výjimky z jednotlivých ustanovení této vyhlášky může povolit rada města svým usnesením.
2. Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší
obecně závazná vyhláška č. 2/2008, o zákazu spalování některých rostlinných materiá-

lů a obecně závazná vyhláška č. 4/2005, kterou se stanoví pravidla o pohybu psů na veřejném prostranství
3. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. 7. 2009.
Mgr. Aleš Rádl, starosta, Helena Langšádlová,
místostarostka

1) §47 odst.1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů; za přestupek
dle §47 odst.1 písm.a) až c) lze uložit pokutu do 5000 Kč, za přestupek dle §47 odst.1 písm.d)
lze uložit pokutu do 20 000 Kč, za přestupek dle §47 odst.1 písm.e) a f) lze uložit pokutu do
3000 Kč, za přestupek dle §47 odst.1 písm.g) a h) lze uložit pokutu do 50 000 Kč
§46 odst.2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů; za přestupek dle
§46 odst.2 lze uložit pokutu do 30 000 Kč.
Příloha č. 2–Vymezení veřejných prostranství města Černošice, na kterých platí povinnosti
stanovené v čl. IV odst. 1 písm. a) OZV:
Akátová
Alešova
Arbesova
Benešovská
Berounská
Bezejmenná
Bezručova
Boleslavská
Borůvková
Boženy Němcové
Brusinková
Brněnská
Budějovická
Bulharská
Čajkovského
Čapkova
Červánková
Dobřichovická
Domažlická
Dr. Janského
Erbenova
Fialková
Fibichova
Franty Kocourka
Fügnerova
Gogolova

Gorkého
Habrová
Havlíčkova
Hradecká
Husova
Chebská
Chilská
Chodská
Chomutovská
Chrudimská
Ibišková
Jablonecká
Jabloňová
Jahodová
Jansova
Jasmínová
Javorová
Jedlová
Jetelová
Jičínská
Jihlavská
Jiráskova
Jitřní
Jižní
K Dubu
K Hájovně

K Lesíku
K Višňovce
Kamenická
Karlická
Karlštejnská
Kaštanová
Kazínská
Ke Hřišti
Ke Švarcavě
Kladenská
Klatovská
Kollárova
Komenského
Kopretinová
Kubánská
Kutnohorská
Kyjevská
Lermontova
Leknínová
Lesní
Liberecká
Libušina
Lidická
Lipová
Luční
Madridská

Majakovského
Malinová
Mánesova
Masopustní nám.
Mělnická
Měsíční
Mládežnická
Modřínová
Mokropeská
Moravská
Mostecká
Myslbekova
Nad Kamenným mostem
Nad řekou
Na Drahách
Na Ladech
Na Marsu
Na Pískách
Na Poustkách
Na Skále
Na Stráži
Na Višňovce
Na Vyhlídce
Nad statkem
Nádražní
Náměstí 5. května

Nerudova
Nymburská
Olbrachtova
Ostružinová
Pardubická
Peroutkova
Písecká
Plzeňská
Pod Hladkou skalou
Pod Horkou
Pod Ptáčnicí
Pod Slunečnou
Pod Školou
Pod Višňovkou
Polní
Polská
Poštovní
Pražská
Puškinova
Radotínská
Revoluční
Riegrova
Rumunská
Růžová
Říční
Sadová
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Příloha č. 1 – Grafické znázornění veřejných
prostranství, na kterých je zakázána
konzumace alkoholických nápojů
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Slovenská
Slunečná
Smetanova
Sosnová
Srbská
Strakonická
Střední
Stulíková
Sušická

Svatopluka Čecha
Šeříková
Školní
Táborská
Tolstého
Topolská
Třebotovská
Tyršova
U Jezu

U Mlýna
U Vodárny
Ukrajinská
V Boroví
V Dolích
V Dubině
V Habřinách
V Horce
V Kosině

V Lavičkách
V Mýtě
V Olšinách
V Rokli
V Rybníčkách
V Zahrádkách
Větrná
Voskovcova
Vrážská

Všenorská
Waldhauserova
Werichova
Zahradní
Zdeňka Lhoty
Zdeňka Škvora
Zvonková
Žatecká

Příloha č. 3 – Vymezení ploch veřejné zeleně, na kterých je zakázáno stanovat a tábořit (čl. IV.
odst. 1 písm.b) ):
1. parc. č. 6209/1
9. parc. č. 6211/17
17. parc. č. 6211/15
2. parc. č. 6209/3
10. parc. č.4271/31
18. parc. č. 4184/2
3. parc. č. 6211/23
11. parc. č. 6211/25
19. parc. č. 4184/1
4. parc. č. 4271/21
12. parc. č. 4271/23
20. parc. č. 3785/1 ( Lavičky)
5. parc. č. 6211/32
13. parc. č. 6211/26
21. parc. č. 3788/1 ( Lavičky)
6. parc. č.4271/8
14. parc. č. 4185
22. parc. č. 3789/1 ( Lavičky)
7. parc. č. 6211/31
15. parc. č. 4184/5
8. parc. č. 4271/9
16. parc. č. 4184/1
Příloha č. 4 – Přehled umístění plakátovacích ploch v majetku města Černošice:
1) ul. Dr. Janského (vedle Pekárny v Mokropsech)
2) křižovatka ul. Husova a ul. Dobřichovická
3) ul. Dr. Janského (naproti samoobsluze)
4) ul. Poštovní (vedle České pošty, a. s.)
5) ul. Zd. Lhoty (vedle železniční zastávky
v Černošicích)

6) ul. Radotínská (vedle železniční zastávky
v Černošicích)
7) ul. Komenského (proti restauraci Pod Lesem)
8) ul. Karlštějnská (u supermarketu Billa).

Obecně závazná vyhláška č.2/2009, kterou se stanoví
místní koeficient pro výpočet daně z nemovitostí
Zastupitelstvo města Černošice se na svém
zasedání dne 15. 6. 2009 rozhodlo na základě §12 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů a §84
odst. 2 písm.h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, vydat tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. I.
Místní koeficient
Na území města Černošice se stanovuje místní koeficient, kterým se násobí daňová povin-

nost poplatníka za jednotlivé druhy pozemků,
staveb, samostatných nebytových prostorů a za
byty, případně jejich soubory, ve výši 3.
Čl. II.
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2010
Čl. III.
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 6/1993.
Mgr. Aleš Rádl, starosta,
Helena Langšádlová, místostarostka

13

z radnice

Jak jsme v Černošicích volili do Evropského parlamentu
Za poměrně malého
zájmu voličů (celorepublikový průměr činil 28,2 procenta) se 5.
a 6. června uskutečnily volby do Evropského parlamentu. Černošice byly jednou
z výjimek, neboť k volebním urnám se dostavilo 47,90 % voličů.
Drtivou převahou zvítězila v Černošicích
ODS s 922 hlasy, což
činí 42,56 % z celkového počtu hlasů.
Okrsky
celkem zpr.
4
4

Voliči v seznamu Vydané obálky Volební účast
v%
v%
100.00 4 547
2 178
47.90

Strana
číslo název
1
Libertas.cz
2
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
3
Věci veřejné
4
Občanská demokratická strana
5
Suverenita
6
Volte Pr.Blok-www.cibulka.net
7
Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl.
8
Česká str.národ.socialistická
9
Evropská demokratická strana
10
Strana svobodných demokratů
11
Demokratická Strana Zelených
12
Česká strana národně sociální
13
Národní strana
14
SDŽ-Strana důstojného života
15
Humanistická strana
16
Moravané
17
Spojení demokraté-Sdruž.nezáv.
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Platné hlasy
celkem v %
21
0.96
116
5.35
289
13.34
922
42.56
56
2.58
11
0.50
4
0.18
2
0.09
125
5.77
0
0.00
13
0.60
1
0.04
1
0.04
2
0.09
5
0.23
0
0.00
2
0.09

Odevzdané obálky

Platné hlasy

2 177

2 166

Strana
číslo název
18
Liberálové.CZ
19
Strana demokracie a svobody
20
Nejen has. a živn. s uč. do E.
21
Komunistická str.Čech a Moravy
22
„Star.a Nez.-Vaše alternativa“
23
Strana svobodných občanů
24
SNK Evropští demokraté
25
Balbínova poetická strana
26
Strana zelených
27
Koruna Česká (monarch.strana)
28
Lidé a Politika
29
„Strana soukromníků ČR“
30
Zelení
31
Dělnická strana
32
NEZÁVISLÍ
33
Česká str.sociálně demokrat.

Platné hlasy
celkem v %
3
0.13
3
0.13
2
0.09
123
5.67
60
2.77
32
1.47
49
2.26
6
0.27
95
4.38
5
0.23
0
0.00
5
0.23
2
0.09
6
0.27
9
0.41
196
9.04
(red)
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Elektronizace veřejné správy (VI): E-Government a služby pro veřejnost
V tomto pokračování seriálu chceme čtenáře formou virtuálního rozhovoru informovat o službách z oblasti elektronizace pro veřejnost.
Otázka: Předchozí příspěvky byly zaměřeny spíše
na všeobecnou problematiku elektronizace veřejné
správy, která je však veřejnosti poněkud vzdálená.
Můžete uvést konkrétní příklad nové služby veřejné správy, kterou může občan skutečně využít?
Odpověď: Elektronizace například nemůže zcela odstranit nutnost osobního kontaktu občana
s úřadem. Nelze zcela eliminovat ani nepříjemné čekání ve frontách, ačkoliv se od září 2009
připravuje další rozšíření úředních hodin na vybraných pracovištích Městského úřadu Černošice (viz jiný příspěvek v IL). V minulosti jsme již
informovali o službě WebCall, která umožňuje
objednat prostřednictvím Internetu pořadový
lístek a čekání ve frontě se vyhnout. Na exponovaných pracovištích odboru dopravy a správního odboru se však fronty budou v omezené míře
tvořit vždy a vzniká otázka, jak občanovi čekání
ve stísněných podmínkách budovy v Podskalské
ulici alespoň zpříjemnit.
V červenci bude na pracovištích odboru dopravy a správního odboru v 1. patře budovy v Podskalské ulici v Praze instalován WiFi HotSpot,
který umožní bezplatné připojení k Internetu. Klienti, kteří mají mobilní telefon, komunikátor nebo notebook podporující WiFi, tak budou moci během čekání pracovat s Internetem.
Náklady města na zřízení služby budou prakticky nulové, neboť bude využito existujících zařízení. O podmínkách využívání WiFi HotSpotu budeme informovat na internetových stránkách města.
Otázka: Veřejnost vnímá velmi pozitivně Czech
POINT, který umožňuje zejména získat pohodlně ověřené výpisy z registrů na jednom místě, bez
zbytečného obíhání úřadů. Jaké jsou perspektivy
a jaká úskalí CzechPOINTu?
Odpověď: CzechPOINT není jen služba poskytování výpisů z registrů (katastru nemovitostí,
obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku,
rejstříku trestů, bodového hodnocení řidiče aj.), je
univerzálním kontaktním místem pro komuni-

kaci mezi občanem a veřejnou správou. V Černošicích je zřízeno pracoviště CzechPOINTu
na odboru investic a správy majetku (Riegrova 1209), v Praze na odboru správním a odboru
obecní živnostenský úřad (Podskalská 19). Úplný přehled pracovišť CzechPOINTU je na stránkách http://www.czechpoint.cz/.
V nejbližší době budou možnosti CzechPOINTu rozšířeny o další služby, např. o provádění autorizovaného převodu dokumentů z listinné formy do elektronické formy a naopak. Veřejnost příliš neví o tzv. „vnitřním CzechPOINTu“. Tato služba umožňuje v zákonem stanovených případech úředníkům městského úřadu získat výpis nebo opis z rejstříku trestů pro
účely příslušného řízení, aniž by bylo nutno požadovat jeho pořízení občanem. Službu využívá odbor životního prostředí a odbor sociálních
věcí a zdravotnictví.
V konečné fázi projekt CzechPOINTu předpokládá možnost vyřizování požadavků z domova
prostřednictvím Internetu.
Za největší úskalí nyní považujeme administrativní průtahy při vyřizování žádostí obcí o finanční podporu na zřízení pracoviště CzechPOINTu. Podle dostupných informací bylo na
MVČR podáno asi 5500 žádostí obcí o podporu, včetně Černošic. Vyřízena však byla jen mizivá část, neboť ministerstvo podcenilo objem
prací při zpracování žádostí. Termíny jsou dále
odsouvány, obcím jsou poskytovány měnící se
a mnohdy rozporuplné informace.
Otázka: V minulém čísle IL byly přislíbeny informace o komunikační infrastruktuře veřejné správy. Byly již získány od ministerstva vnitra potřebné údaje, týkající se Černošic?
Odpověď: Nikoliv, požadované informace od
MV ČR jsme dosud nezískali. K problematice se
proto vrátíme po prázdninách.
Ve virtuálním rozhovoru rozmlouvali
ing. Bohumil Sajdl, CSc., a Jaroslava
Cimrmanová, odbor informatiky
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Hodiny pro veřejnost na pracovištích Městského úřadu Černošice
(červenec a srpen 2009)
Pracoviště Černošice
• Riegrova 1209 – odbor kancelář starosty (podatelna), odbor investic a správy majetku, finanční odbor (pokladna, poplatky), odbor územního plánování a stavebního řádu, správní odbor (matrika a evidence obyvatel, ověřování)
• Karlštejnská 259 – tajemník městského úřadu, odbor kancelář tajemníka (personální oddělení, právnička města), odbor kultury, oddělení sociálních věcí a úředníci
odboru životního prostředí a odboru dopravy vykonávající činnosti v místní správě.
• Topolská 660 – odbor technické služby
Hodiny pro veřejnost jsou shodné pro všechna pracoviště úřadu v Černošicích, a to:
pondělí a středa 8:00 – 11:30 a 12:30 – 17:00
Hodiny pro veřejnost vybraných pracovišť (pokladna, ověřování listin a podpisů, vydávání výpisů z CZECHPOINT, příjem inzerce do IL, prodej pytlů na bioodpad):
pondělí a středa
8:00 – 11:30 a 12:30 – 17:00
úterý, čtvrtek a pátek 8:00 – 11:30
Hodiny pro veřejnost podatelny: pondělí a středa
8:00 – 11:30 a 12:30 – 17:00
úterý a čtvrtek
8:00 – 11:30 a 12:30 – 14:00
pátek 		
8:00 – 11:30
sobota 		
8:00 – 10:00
Pracoviště v Praze 2, Podskalská 19
Na pracovišti Městského úřadu Černošice v Praze 2, Podskalská 19, vykonávajícím činnosti úřadu obce s rozšířenou působností v oblasti dopravně správních agend (evidenci vozidel, řidičských oprávnění) a správních činností na úseku evidence obyvatel a ověřování (vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů), činnosti obecního živnostenského úřadu a vydávání výpisů z CZECHPOINT jsou úřední hodiny pro veřejnost pět dní v týdnu:
Hodiny pro veřejnost – odbor dopravy, správní odbor, živnostenský úřad, CZECHPOINT
pondělí a středa
8:00 – 17:00
úterý, čtvrtek a pátek 8:00 – 12:00
Hodiny pro veřejnost ostatních odborů (odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odbor
životního prostředí)
pondělí a středa
8:00 – 17:00
Pro objednání na některé činnosti z oblasti odboru dopravy, správního odboru a odboru živnostenský úřad na pracovišti Podskalská 19, Praha 2, je možné si předem objednat pořadové číslo na určitou hodinu prostřednictvím webových stránek města – www.
mestocernosice.cz, kde také najdete aktuální informace o hodinách pro veřejnost jednotlivých pracovišť, případná omezení činnosti a kompletní telefonní seznam. Je zde také
možnost sledovat pořadí ve frontě a rychlost odbavení.
Telefony a spojovatelky jednotlivých pracovišť jsou uvedeny na následující straně
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Rozšíření hodin pro veřejnost na pracovištích Městského úřadu Černošice
(zkušební provoz září – prosinec 2009)
Na základě vyhodnocení průzkumu spokojenosti občanů se službami městského úřadu
rozhodlo vedení města o spuštění zkušebního provozu rozšíření hodin pro veřejnost na
vybraných pracovištích Městského úřadu Černošice.
Hodiny pro veřejnost se prodlužují v pondělí do 18:00 hodin a v pátek od 7:00 hodin
na těchto pracovištích:
Pracoviště Černošice
• podatelna
• pokladna
• ověřování listin a podpisů
• přihlášení k trvalému pobytu
• výdej hotových OP
• vydávání výpisů z CZECHPOINT
Pracoviště v Praze 2, Podskalská 19
• podatelna
• pokladna
• přepážková pracoviště odboru dopravy – evidence vozidel, vydávání řidičských průkazů
• přepážková pracoviště správního odboru – vydávání cestovních dokladů a občanských •
průkazů a provádění změn (kompletní agendy)
Pro ostatní pracoviště úřadu zůstávají hodiny pro veřejnost nezměněny
(viz www.mestocernosice.cz), a to:
Černošice:

pondělí a středa
8:00 – 11:30 a 12:30 – 17:00
úterý, čtvrtek a pátek 8:00 – 11:30 (vybraná pracoviště)
Praha, Podskalská 19: pondělí a středa
8:00 – 17:00
úterý, čtvrtek a pátek 8:00 – 12:00 (vybraná pracoviště)
Po 3 měsících zkušebního provozu bude v prosinci 2009 vyhodnoceno využívání této
rozšířené služby a od ledna 2010 dojde buď k trvalé změně, nebo bude projekt upraven
či v případě nevyužívání i zastaven.
Připomínáme, že i v těchto rozšířených hodinách pro veřejnost na pracovišti Podskalská 19,
Praha 2, je možné si předem objednat pořadové číslo na určitou hodinu prostřednictvím webových stránek města – www.mestocernosice.cz, odkaz objednávání klientů, kde také najdete aktuální informace o hodinách pro veřejnost jednotlivých pracovišť, případná omezení
činnosti a kompletní telefonní seznam. Je zde také možnost sledovat pořadí ve frontě a rychlost odbavení.
Telefony – spojovatelky jednotlivých pracovišť:
221 982 111 – spojovatelka úřadu v Podskalské 19, Praha 2 (MPSV)
251 081 521 – spojovatelka úřadu v Černošicích pro pracoviště Riegrova i Karlštejnská
251 641 183 – technické služby Topolská 660
Strany 16 a 17 připravila Ing. Jana Ullrichová, vedoucí odboru kancelář starosty,
jana.ullrichova@mestocernosice.cz
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Budoucnost železnice v Černošicích
Železniční průtah Černošicemi je jedním z nejnáročnějších úseků na celé trati Praha Smíchov
– Beroun. Dokladem toho byla i komplikovaná jednání při zpracování minulého projektu optimalizace tohoto úseku, spojená s 3. změnou Územního plánu sídelního útvaru Černošice, která nebyla nakonec v září v roce 2006 zastupitelstvem schválena. Obtížná jednání vedla postupně až k opuštění záměru a zahájení prací na přípravě dokumentace tunelového spojení Praha
Smíchov – Beroun.
Převedení části dopravy, především dálkové
osobní dopravy, ze stávající trati do tunelu však
neřeší její špatný technický stav. Proto nutně dojde k tomu, že se investiční činnost do stávající
tratě opět vrátí. Správa železniční dopravní cesty proto zadala zpracování nové územně technické studie, jejíž výtah přinášíme na následujících řádcích:
Výtah ze zadání studie, který se přímo vztahuje na průchod Černošicemi:
• Navržená technická řešení se budou řídit
směrnicí GŘ č. 16/2005, která specifikuje požadavky na přestavbu tratí vybrané železniční
sítě České republiky.
• Na trati bude dosaženo třídy zatížení D4
a prostorové průchodnosti UIC GC.
• Ve stanicích a na zastávkách se budou navrhovat zásadně nástupiště s výškou 550 mm nad
temenem kolejnice. Stanice budou peronizovány; přístupy na všechna nástupiště budou
bezbariérové a mimo úroveň koleje.
• Připouští se změna směrových poměrů
s opuštěním stávajícího tělesa dráhy a zábory
nedrážních pozemků za účelem homogenizace rychlosti a zajištění mimoúrovňových křížení se silničními komunikacemi.
• V úseku Praha Smíchov – Řevnice budou všechny úrovňové přejezdy odstraněny a nahrazeny
mimoúrovňovým křížením; v úseku Řevnice –
Beroun budou přejezdy zachovány, ale budou
upraveny v souladu s ČSN 73 6380 a její změnou Z1.
Územně technická studie navrhuje následující technické řešení:
• Silnice II/115 je přeložena do souběhu s železnicí a prochází společně zářezem na vstupu do
Černošic. Poloha křížení s železnicí respektuje
záměr na stavbu silničního tunelu pod městem.
Stavební technologie je navržena tak, aby nedošlo ani k dočasným záborům přilehlých pozem-
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ků podél železničního zářezu. V blízkosti podjezdu silnice II/115 pod železnicí je nový podchod pro pěší.
• Zastávka Černošice je vybavena novým podchodem integrovaným s podjezdem s omezenou podjízdnou výškou 3 m. Podchod podchází i pod komunikací II/115.
• Další nové podchody pro pěší pod železnicí se navrhují v prostoru křižovatek ulic Mládežnická x Dr. Janského a Topolská x Zdeňka Lhoty.
• V místě stávajícího přejezdu ul. Říční se navrhuje podjezd s chodníkem s omezenou podjízdnou výškou 3 m.
• V prostoru zastávky Mokropsy se navrhuje
nový podchod s prostorovým uspořádáním,
které odpovídá vazbě na výhledové centrum
a P+R.
• V místě stávajícího přejezdu ul. Dr. Janského
se navrhuje silniční podjezd s podjízdnou výškou 4,2 m. Uspořádání umožňuje napojení výhledové komunikace do ul. Topolská.
• Stávající kamenný nadjezd nad železnicí je zachován. V úseku Říční – Dr. Janského je z důvodu mimoúrovňových křížení zvýšena niveleta koleje. V úseku Říční – podchod zast.
Mokropsy však železnice nepřevyšuje výškovou úroveň ul. Dr. Janského.
• Prakticky v celém úseku je trať opatřena protihlukovými stěnami. Navrhuje se kombinace
průhledných a neprůhledných prvků s výškovým členěním. V místech, kde to bude prostorově možné, se navrhuje zřízení pásu krycí zeleně. Vizuální návrh protihlukových stěn bude
podléhat požadavkům architektury.
• Příměstská doprava bude vedena v patnáctiminutovém taktu. Dálková osobní doprava a určitá část nákladní dopravy bude vedena tunelem.
Vozba těchto vlaků však bude muset splňovat
určitá technická kritéria a v případě nákladních

z radnice
vlaků o vpuštění do tunelu bude rozhodovat ještě komodita přepravovaného zboží. Po stávající
trati budou samozřejmě vedeny nákladní vlaky
místní obsluhy.
• Průtah Černošicemi je podle orientačního
propočtu ve studii přibližně ve výši jedné miliardy Kč. Je to částka, kterou je ochoten správce tratě a investor Správa železniční dopravní
cesty do tohoto prostoru vložit. Jestli k tomu
dojde, z velké části závisí na konstruktivní
spolupráci investora, projektanta a města Černošice jako představitele veřejnosti a uživatele.
Jaromír Tvrdík, SUDOP Praha, a. s

Zveme všechny obyvatele
města, aby se přišli seznámit
s projektem navrhovaným
Správou železniční dopravní
cesty, který bude veřejně prezentován 14. 9. 2009 od 18.00
v černošickém Clubu Kino.

Horní foto: I v urbanisticky exponovaných místech vnitroměstské zástavby lze vytvořit
přijatelné architektonické řešení protihlukových stěn, jak dokazuje vizualizace návrhu protihlukových stěn v úseku železnice Praha hl. n.–Praha Smíchov v prostoru Vyšehrad.
Dolní foto: Ukázka odclonění zástavby rodinných domů
od ulice. Střídaní průhledných
a neprůhledných prvků s doplněnou krycí zelení je způsob
vhodný do prostorů podobných
Černošicím.

19

z města a okolí

Základní kámen modlitebny Církve bratrské byl položen
V neděli 21. června se na Vráži uskutečnilo slavnostní položení základního kamene plánované stavby modlitebny Církve bratrské v Černošicích. Na zatím pusté stavební parcele naproti prodejně Tesco se uskutečnilo slavnostní shromáždění, během něhož byl sbor Církve bratrské, působící v Černošicích již řadu desítek let, stručně představen spolu se základní ideou
celého projektu. Ten má sloužit nejen stavitelům samým, ale též všem ostatním černošickým
občanům k poznání křesťanské zvěsti a k duchovnímu občerstvení.
Shromáždění, které vedl kazatel černošického sboru Církve
bratrské, Mgr. Pavel Paluchník, mělo slavnostní ráz. Zněly sborové písně i přímluvné modlitby. Svá přání pro novou stavbu
i práci Církve bratrské v Černošicích postupně přednesli kazatel smíchovského sboru Církve bratrské Bronislav Matulík, tajemník Rady Církve bratrské Ing. Karel Fojtík, starosta města
Mgr. Aleš Rádl, místostarostka Helena Langšádlová a za římskokatolickou církev v Černošicích Ing. Hubert Poul. V proslovech byla vyjádřena vděčnost za možnost budování duchovní stavby a naděje na mnohý užitek, jenž může v našem městě přinést.
Slavnostní chvíli u základního kamene modlitebny uzavřel ThDr. Pavel Černý Th.D., předseda Rady Církve bratrské
a Ekumenické rady církví v ČR, slovem o trvalých duchovních hodnotách, z nichž vychází evropská kultura. Symbolickým poklepáním kladívka na základní kámen dal autor budovy doc. Ing. arch. Zdeněk Fránek znamení, že stavba modlitebny zahájena (vizualizace stavby je na dolním snímku).
Více informací o celém projektu se dozvíte na stránkách černošického sboru Církve bratrské. http://www.cb.cz/cernosice/.
Otakar Štanc ml.
ThDr. Pavel Černý Th.D., předseda Rady Církve bratrské a Ekumenické rady církví v ČR při pokládání základního kamene →
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Město stavbu podporuje
Starosta města Mgr. Aleš Rádl při příležitosti položení základního kamene stavby modlitebny Církve bratrské uvedl: „Vedení města tuto
stavbu od samého začátku podporuje, neboť, bohužel, víme, že žijeme v době svědčící spíše stavbám chrámů konzumu než stavbám chrámů duchovních. Nesmírně si proto vážíme aktivity sboru, který se rozhodl vybudovat jeden takový duchovní chrám v Černošicích a připomíná tak, že
společnost stojí na základech, jejichž hodnota by
měla být trvalou součástí našeho života. Vždy je
to totiž tak, že nejprve ztrácíme zdroj hodnot, na
kterých jsme vybudovali svůj život, a potom ztrácíme svůj vlastní život. A to, že se sbor rozhodl
vytvořit místo, kde si hodnoty, na nichž naše celá
společnost stojí, budeme připomínat, ať si to přiznáme či nikoli, rozhodl se zároveň udělat něco
pro to, abychom my všichni neztráceli svůj život
a mohli dál žít v hodnotách tvořících naši společnost, kterou máme rádi a ve které umíme a chceme žít i nadále“
→
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Odložená taška byla plná použitých
injekčních stříkaček a jehel
V poslední den měsíce května byl hlídce městské policie oznámen nález kožené tašky v ulici Alešova v Dobřichovicích.
Strážníci na místě zjistili, že zavazadlo je plné použitých injekčních stříkaček a jehel. Nález zajistili a předali k likvidaci.
Městská policie touto cestu apeluje především na rodiče, aby
poučili své děti o nebezpečí, které jim v souvislosti s podobnými nálezy a následnou manipulací s nimi hrozí.
Kolo čeká na majitele–1. června při hlídkové činnosti byla hlídka městské policie upozorněna na nezajištěné jízdní kolo
v ulici Polní v Dobřichovicích. Kolo bylo
uskladněno na obecním úřadě. Strážníci
tímto vyzývají majitele kola, aby se, pokud
tak ještě neučinil, o svůj bicykl přihlásil na
obecním úřadě.
Ve stanu našli hledaného muže–6. června
v dopoledních hodinách prováděli strážníci městské policie hlídkovou činnost v katastru města Dobřichovice. Asi ve čtvrt na
deset při prohlídce stanu v místním autokempu zjistili muže, po němž bylo vyhlášeno celostátní pátrání. Strážníci muže zadrželi a předali policistům do Řevnic.
Výtržníci mají problém–22. června v podvečerních hodinách byla hlídka městské
policie přivolána do ulice Karlštejnská, kde
zjistila několik mladíků vzájemně se slovně a fyzicky napadajících a demolujících
cizí majetek. Hlídka jim nejprve zabránila v dalším řádění a poté je předala Policii
České republiky k zahájení úkonů trestního
řízení pro podezření z trestných činů výtržnictví a poškozování cizí věci.
Pejsek to páníčkovi asi zavařil–6. června ve večerních hodinách se na služebnu
městské policie dostavila žena a oznámila, že ji v ulici Poštovní pokousal pes, a byla
proto nucena vyhledat lékařské ošetření.
Kvůli podezření ze spáchání trestného činu
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ublížení na zdraví z nedbalosti byla celá věc
předána k prošetření Policii České republiky Řevnice.
Podezřelé zadrželi na nádraží–4. června
dopoledne byla hlídka městské policie požádána o součinnost při zadržení podezřelé
osoby, která měla na lávce nad černošickým
jezem spáchat loupežné přepadení. Mělo se
jednat o muže, který se v doprovodu dvou
žen procházel v prostoru železniční zastávky Černošice. Tam také strážníci povedenou trojici zadrželi. Muž byl předán vyšetřovateli, který ve věci koná trestní řízení.
Obě ženy, o nichž strážníci zjistili, že jsou
osobami celostátně hledanými, si převzala
Policie České republiky Řevnice.
Na „řidiče“ uvalil soudce vazbu–4. června v odpoledních hodinách prováděla hlídka městské policie měření rychlosti v obci
Ořech. Při kontrole jednoho z vozidel zjistili strážníci za volantem muže bez řidičského oprávnění. Při následném ověřování
totožnosti přes operačního důstojníka Policie České republiky Praha–venkov bylo
zjištěno, že muž řidičské oprávnění nevlastní a je po něm vyhlášeno celostátní pátrání. Byl proto převezen na služebnu Policie
ČR Hostivice a soudce na něj uvalil vazbu.
Výtržník řádil v samoobsluze–29. května
v podvečerních hodinách byla hlídka městské policie přivolána do černošické prodejny Tesco, kde podnapilý výtržník obtěžoval

z města a okolí
zákazníky, poškozoval zboží a na výzvu zaměstnanců k opuštění obchodu nereagoval.
Strážníci, ke kterým se začal rovněž chovat
agresivně, ho převezli k prověření totožnosti na služebnu policie a následně pak do
záchytné protialkoholní stanice v Příbrami.
Tankují, ale platit nechtějí–Městská policie Černošice od počátku roku řešila už tři-

advacet případů, kdy řidiči po natankování odjeli od čerpacích stanic bez zaplacení.
Toto číslo se s nástupem letní sezóny a s růstem cen pohonných hmot zřejmě ještě zvýší. Nejvíce případů neplacení bylo zaznamenáno u čerpací stanice Shell v obci Vestec.
Gregor Dušička,
vedoucí Městské policie Černošice

Hospůdka V Lavičkách zažila „boj“
služebních psů se zločincem
Nevšední zážitek připravili hostům restaurace
V Lavičkách pracovníci preventivně informační
skupiny Policie ČR Praha – venkov a policisté
2. skupiny základních kynologických činností
Mělník pod vedením nprap. Zdeňka Kubeše.
Dvanáct služebních psů tu se svými policejními
psovody předvedlo výsledky tvrdého výcviku.
Nejprve se figurant coby pachatel ve stísněných
prostorách hospůdky snažil psy vyprovokovat a útočil na ně různými „zbraněmi“. Hosté
jen přihlíželi, po chvíli se ale nechali strhnout
a vytvořili úžasnou atmosféru. Křičeli, do stolů

bouchali plastovými lahvemi, které pak na pokyn psovoda po psech házeli. Čtyřnozí bojovníci se však nenechali zmást a útočili jen na figuranta. Na prostranství před hospůdkou pak psi
zasahovali ve chvíli, kdy se pachatel snažil utéci
za použití střelné zbraně. Nejenže ho zastavili,
ale do příchodu psovoda i uhlídali.
Děkujeme tímto provozovateli restaurace za
poskytnutí prostor a hostům za vynikající atmosféru, kterou při prezentaci výcviku vytvořili.
Nprap. Štěpánka Zatloukalová, tisková mluvčí
PČR Praha–venkov
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Nevšední rodinný dům v Černošicích sklízí mezinárodní úspěchy
Atypický železobetonový rodinný dům v Černošicích z architektonického studia ksa sklízí mezinárodní úspěchy. V letošním roce se v evropské soutěži Mies van der Rohe Award probojoval
do výběru nejlepších pětatřiceti staveb.
Stavba realizovaná v Černošicích v letech 2006
až 2008 působí, že by se mohla co chvíli naklonit do strany, ale dům pevně stojí na svém místě a budí pozornost kolemjdoucích, vypadá totiž jako velmi atypický krystal. S touto zajímavou geometrickou stavbou nás na následujících
řádcích seznámí jeden z autorů projektu, akad.
arch. Ing. Ján Studený:
„Dům je situován na malé parcele v prudkém
svahu s výhledem na Prahu a údolí Berounky. Krystal vetknutý do svahu dále rozvíjí koncept modulové konstrukce, ověřovaný předchozími realizacemi ateliéru ksa. ve Stupavě (viz ročenka ČA 2000-01), Košicích a Senci. Geometrie
vzájemného posunu modulů a jejich stažení obvodovým pláštěm do kompaktního nového tvaru důsledně využívá potenciál těžko zastavitelného pozemku, uvolňuje parter a zlevňuje založení
ve svahu. Program, sestaven společně s klientem,
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vyjadřuje standardní nároky na bydlení pro čtyřčlennou rodinu.
Dům vyrůstá z kvádru technického zázemí suterénu kónicky vzhůru k ploše druhého patra.
V těle mezi suterénem a obytným patrem spočívá
jádro domu – vertikální hala a poslechová místnost. Obytné patro nad ní sestává z volné dispozice denní zóny a uzavřených ložnic s koupelnami. Na ploché střeše je pobytová terasa alternativně s volně uloženým bazénem. Konstrukci domu
tvoří železobetonová skořepina, která je opatřena
klasickým zateplovacím systémem, na povrchu
s bílou omítkou.“černošického krystalu vypracovali v letech 2003 až 2005 Ján Studený a Martin
Vojta z architektonického studia ksa ve spolupráci s Matúšem Vallo. Dodavatel: OB-Stavin Plzeň,
okna Eben Humenné. Zastavěná plocha pozemku: 25 metrů čtverečních, užitná plocha domu:
180 metrů čtverečních.

z radnice

Pan starosta pod palbou otázek „páťáků“
Už jenom mikrofony, notebooky a sluchátka chyběly dětem, aby atmosféra připomínala skutečnou
tiskovou konferenci. Všetečné otázky střídaly dotazy vážné i fundované a všechny měly za cíl dozvědět se co nejvíce o městě, o úřadu i o panu starostovi, který zve žáky 5. tříd černošické školy tradičně ke konci školního roku na městský úřad.
Setkání dětí a dospělých mohou mít různé podoby, a je vždy velkým štěstím, když se mu podaří vtisknout neformální ráz. Uvítání a prohlídka kanceláří i prostor městského úřadu v doprovodu vedoucí kanceláře starosty Ing. Jany Ullrichové a přehledná informace paní místostarostky Heleny Langšádlové o tom, jak se dnešní město vyvíjí, jak vypadá na mapě, co je na státním
i městském znaku, navodilo tu nejlepší náladu.
Už pouhá výzva pana starosty Mgr. Aleše Rádla,
aby se školáci ptali na cokoliv, nastartovala záplavu otázek. Zdálo se, jako by už někde děti slyšely, že je důležité umět se v životě ptát:
Bude se u školy stavět hala? Kdy se začne s rekonstrukcí ulice Střední? Co se staví na příjezdu

do Černošic? Kdy se bude čistit řeka Berounka?
Kdy se dostaví ulice Tyršova? Podobné a další
otázky týkající se rozvoje a výstavby města vystřídaly dotazy ryze osobní:
Jaké je to být starostou a poslancem zároveň?
„Pokud je člověk obklopen schopným pracovním
týmem, ve který má důvěru, dá se to zvládnout.“
Jakého úspěchu ve prospěch města si nejvíce ceníte? „Za ty tři roky, co jsem tady starostou, se
podařilo získat z vnějších zdrojů a různých dotací téměř osmdesát milionů korun na rozvoj Černošic. Je to částka, která třikrát až čtyřikrát převyšuje normální možnosti města.“ Co byste chtěl
v Černošicích změnit? „Aby lidé více město považovali za své, aby k němu získávali hluboký vztah
už od dětství, více pečovali o jeho vzhled a pořádek.“ Dotaz na oblíbený fotbalový tým či oblíbené předměty ve škole naopak navodil situaci,
kdy se role vystřídaly a otázky kladl pan starosta dětem. Čas se potom rychle navršil a tak nezbylo, než nevyřčené a nezodpovězené ponechat
páťákům na příští rok.
(mk)
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Cvičný požár v mokropeské škole
Ve čtvrtek 28. května proběhlo v Základní škole Mokropsy taktické cvičení na simulovaný požár, spojené s evakuací velkého počtu lidí. Toto cvičení bylo poslední částí programu směrovaného na preventivně výchovnou činnost školáků, který jsme realizovali ve spolupráci se základní školou.
Celá akce měla přinést větší součinnost mezi
hasiči, dětmi a pedagogy. V první fázi si zásahová jednotka kvůli lepší orientaci prošla jednotlivé budovy školy, v další etapě proběhly výukové besedy se školáky zaměřené na potencionální nebezpečí a chování v krizových situacích. Třetí část byla zaměřena na první pomoc,
zde jsme se podíleli jako spolupořadatelé krajského kola první pomoci dětí Helpík 2009.
Vyvrcholením preventivního programu bylo
již zmiňované taktické cvičení. Cílem cvičení
bylo jednak zlepšení reakcí dětí v krizových situacích, prověření skutečného času evakuace
plné školy, dojezdových časů záchranných jednotek, dostupnosti školy pro hasičskou techniku a optimálního rozmístění hasičské techniky
a dětí před školou.
V 9.00 byl na tísňovou linku 150 nahlášen požár chemického kabinetu v II. NP školy. Operační středisko HZS Kladno okamžitě vyslalo
na místo události dvě profesionální a dvě dobrovolné hasičské jednotky–JSDH Mokropsy,
HZS Řevnice, JSDH Dobřichovice a HZS Praha, HS-8 Radotín.
Na místo události jsme vyjeli s CAS 25 Liaz,
CAS 32 Tatra 815 a DA 12 Avia v počtu 1+13.
Naše jednotka byla na místě první, sedm minut
po vyhlášení poplachu. V této době–díky výborné organizaci–bylo již z hořící budovy evakuováno 500 osob. Simulace cvičení pokračovala zjištěním, že se pohřešuje celá třída 8. B, tj.
21 osob. Z tohoto důvodu byly vytvořeny průzkumné skupiny, které začaly propátrávat zakouřené patro.
Pohřešovanou 8. B jsme nalezli v učebně číslo 12. Vzhledem k tomu, že okamžitá evakuace
nebyla možná kvůli silnému zakouření chodeb
a absenci evakuační techniky (tzv. přetlakové dýchací přístroje s evakuační maskou, kte-
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ré může používat více lidí zároveň–tedy hasič +
ohrožený), velitel zásahu zvolil variantu obrany osob přímo v učebně. Zvenčí budovy po nastavovacím žebříku do učebny pronikli 4 hasiči v dýchací technice s obranným C-proudem.
Pro zamezení pronikání kouře do učebny jsme
zároveň nasadili přetlakovou ventilaci oknem.
Po příjezdu hasičů z HZS Praha, kteří dorazili
s automobilovým žebříkem AZ 30 Magirus a ve
své výbavě disponují i zmiňovanými evakuačními maskami, jsme začali s evakuací. Probíhala současně jak vnitřkem budovy pomocí evakuačních masek, tak oknem v záchranném koši
žebříku. Řevnická profesionální jednotka v dýchací technice provedla útok s 1xC proudem
vnitřkem po schodišti do II. NP, hasiči Dobřichovice měli za úkol dopravu vody a týlové práce. Po celou dobu zásahu pátralo 5 průzkumných skupin v budově školy po dalších
případných ohrožených osobách.
Pedagogy řízená evakuace proběhla naprosto bez pochybení. Za 3 minuty a několik vteřin
byly všechny děti (až na figuranty) venku ze školy. Lokalizace požáru byla dle plánu zvládnuta za
26 minut od ohlášení události a posledním pohřešovaným, kterého jednotky zachránily, byla
paní učitelka 8. B ve 34 minutě po ohlášení.
Cvičení přineslo všem zúčastněným důležité
poznatky o škole, o chování dětí při mimořádné situaci a o problémech, které tento druh zásahu provázejí. Cvičného zásahu se zúčastnilo
celkem 33 hasičů s osmi vozidly těžké techniky (3x CAS 24, 2x CAS 32, 2x DA a 1x AZ 30
Magirus). Hasičské jednotky si procvičily dojezdové trasy, řazení vozidel před školní budovou, taktiku evakuace, vyhledávání většího počtu ohrožených osob, práci se žebříky a s dýchací technikou.
Tomáš Havlík, velitel JSDH

z města a okolí
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Přátelství s Gerbrunnem získalo nový rozměr
V druhé polovině května tři členky našeho Spolku pro partnerství evropských měst navštívily
společně s Gerbrunnskými spřátelené vesnice v Normandii. I když noční cesta autobusem byla
zdlouhavá, probuzení uprostřed malebných domečků ohraničených živými ploty a hlavně vřelé
přijetí francouzskými rodinami vše vynahradily.
Normandii si hodně lidí spojuje pouze s vyloděním spojeneckých vojsk za 2. světové války a znalci dějepisu si snad ještě vzpomenou
na normanského vévodu Viléma Dobyvatele,
který se stal po slavném vítězství v bitvě u Hastings roku 1066 anglickým králem. Pohřben
je hned do několika hrobů po celé Normandii,
přičemž v každém z nich je jen jedna část jeho
těla. Například v Caën, metropoli této kouzelné časti Francie, mají pohřbenou jednu nohu.
To vše a mnoho dalšího se dozvěděly členky našeho spolku od svých hostitelů při návštěvě malých přístavů a městeček, kde tráví často dovolenou i pařížská smetánka. Na programu byla také
společná cesta do opatství Hambye, kde se po
prohlídce historického klenotu pořádal přímo
na zahradě areálu piknik. Taky ten byl chuťově
nedostižný, jako celá francouzská kuchyně. Právě při jídle se v několika jazycích probíraly věci
všedního života, které doplnily smysl celé akce:
poznávání se navzájem, odbourávání předsudků
a vzniku přátelských vztahů.
Myšlenka přizvat na cestu do Normandie vždy
několik členů z jiných partnerských měst vzešla

z Gerbrunnského spolku pro partnerství měst
(IGEP). Díky za ni.
(hh)

Černošické Bigbeatové dunění 2009 opět jako Open Air
Černošická firma ŠIBA, s.r.o., (pouzdra a příslušenství na hudební nástroje, pódiové systémy, jeviště, tribuny) a Club Kino, který firma
provozuje, pořádají 6. ročník festivalu Černošické Bigbeatové dunění. Na festivalu se rovněž velkou měrou podílejí město Černošice
a Středočeský kraj. Letošní ročník se bude konat 11. července od 14.00 opět jako Open Air
v Parku Berounka (na příjezdu do Černošic od
Prahy vedle betonárny). Představí se Kurtizány z 25. avenue, No Heroes, Discoballs, Trio de
Janeiro a Banditos, které doplní kapely místní
– Timudej, Lokomotiva Planet, Deliqent a vítěz
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5. ročníku soutěže Šiba Music Chance, kapela
Z davu. Festival uzavře mladá krev z Mokropes
a Černošic, kapela False Hope. Vstupenky lze
zakoupit za 170 Kč v předprodeji v Clubu Kino
nebo na Plynboudě v Dobřichovicích. Vstupné
na místě činí 200 Kč. Ke každé vstupence obdržíte v den konání festivalu pláštěnku pro případ
nepříznivého počasí. Těšíme se na vaši návštěvu a občanům bydlícím v blízkém okolí konání festivalu se předem omlouváme za zvýšenou hladinu hudebního hluku.
Za produkci festivalu Michal Strejček
www.bigbeatoveduneni.cz

z města a okolí

Budyňská přehlídka vynesla Alotriu dvě prestižní ceny
V nádherném prostředí vodního hradu Budyně nad Ohří se 20. června konal 13. ročník celostátní soutěžní přehlídky skupin historického a scénického šermu Budyňská koruna. Prestižní soutěže se zúčastnilo devět špičkových souborů z celé republiky.
Pro černošickou skupinu Alotrium, loňského vítěze, byla účast
jubilejní, neboť tu o mety nejvyšší bojovala již podesáté. Vedle Alotria se přehlídky zúčastnila i rarita české šermířské scény – černošická dámská šermířská a taneční skupina Reginleif
s novým nastudováním svého slavného mystického vystoupení Dotek zla.
Vystoupení Alotria nazvané Výlet do Španěl „vyneslo“ skupině cenu za nejlepší šerm, udělenou divadelním producentem a zakladatelem legendární skupiny Regius Václavem Luksem, a cenu za nejlepší režii udělenou režisérem Filipem Nuckollsem. V celkovém pořadí se Alotrium umístilo na 2. místě. V nesoutěžním vystoupení předvedla své umění i nejmladší
část Alotria s projektem Scuola di Italiano, ve kterém tři chlapci a jedna dívka přiblížili divákům atmosféru šermířské školy.
A kde můžete vidět Reginleif a Alotrium o prázdninách? Na
Historických slavnostech v Lovosicích (4. 7.), na Zámeckých
slavnostech v Boru u Tachova (18. 7.) a v Dobřichovicích na
Černošických alotriích (5. 9.). Úplný seznam akcí najdete na
www.alotrium.cz.
Hanka Knotová, ing. Josef Kutílek

Choreograf a taneční mistr Robert Plesný (Alotrium) přebírá
cenu za nejlepší režii od režiséra Filipa Nuckollse. Foto Martin
Švancar, Alotrium.

Výstava v kapličce aneb Nechme se inspirovat dětmi!
V mokropeské galerii sv. Václava se 12. června konala vernisáž dětských výtvarných prací. Děti malé, větší i náctileté z atelieru ak. mal.

Martiny Fojtů zde již tradičně představily svoji celoroční tvorbu v rozmanitých výtvarných technikách. Kaplička doslova praskala ve švech a budiž řečeno, že se bylo na
co dívat, ale i co poslouchat, neboť vernisáž zahájil mladý klavírista Oliver
Nagy za doprovodu Anežky Misauerové ze studia
PhDr. Anežky Misauerové. Mladým výtvarníkům přejeme, aby jim jejich dílo šlo pěkně od ruky
a těšíme se na další výstavu v příštím roce.
Pavel Blaženín
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Jede král, jede král…
Již potřetí přivítaly Černošice císaře římského a krále českého Karla IV., který se opět vydal se svou
družinou na hrad Karlštejn, aby tam dle tradice uložil korunovační klenoty. V Parku Berounka jej
netrpělivě očekávali dospělí, ale především děti. Zejména pro ně připravila místní skupina historického šermu Nevers množství her a soutěží včetně ukázky střelby ze středověké muškety. Báječné
vystoupení vokálního souboru Brécy vneslo diváky do středověké minulosti. I tentokrát tvořili císařskou gardu šermíři černošické skupiny Alotrium, kteří císaře provázeli z Prahy až na Karlštejn.
Vladaře i s jeho manželkou Eliškou uvítal starosta města Mgr. Aleš Rádl v roli purkmistra slovy vpravdě květnatými: „Vítej, císařská milosti, v konšelském městě Černošice. Jsme velmi potěšeni, že jsi k nám při
své cestě na Karlštejn opět zavítal. Jsi jistě unaven a setrváš zde nějakou chvíli, abychom tě mohli potěšit
drobnou kratochvílí, kterou jsme pro tvé oko a pro tvou milovanou manželku Elišku připravili. Rád bych
se s tebou také podělil o určité obavy, které se vloudily dnes do
kraje, kdy dlouho příliš dlel jsi v říši a moci
v kraji chopil se podivný vladyka. Mnohá nejistota panuje nyní v kraji, doufám, že zjednáš znovu pořádek a navrátíš
moc Janu Jindřichovi
tak, abychom mohli
dál naše města rozvíjet k větší kráse a větší slávě tvé i tvého císařství“.
(mk)
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sport

Streetballový turnaj Černošice 2009
Už 4. ročník černošického streetballového turnaje se tradičně konal na venkovním hřišti u ulice
Husova 21. června. Akci organizovalo město ve spolupráci s místními basketbalovými nadšenci.
K atraktivnímu měření basketbalové výkonnosti se sešlo 13 týmů v kategorii mužů nad 17
let a 5 týmů dívek nad 17 let. Složení zhruba 80
účastníků bylo opět velmi pestré, vedle černošických borců dorazili kolegové z Poberouní a z
Prahy. Vedle ryzých amatérů zde hráli aktivní
sportovci z vyšších basketbalových soutěží. Ani

o diváky nebyla nouze. Organizátoři z řad místních basketbalových nadšenců Aleš Pajgrt a Michal Strejček mají rok od roku náročnější úkol
– vytvořit přátelské sportovní prostředí rostoucímu počtu stále náročnějších účastníků. Díky
časovému plánu, zkušenostem z minulých let
a spolupráci města se to daří.

→
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Ceny nejlepším borcům
v podobě medailí a profesionálních basketbalových
míčů předal starosta Mgr.
Aleš Rádl. Všem účastníkům turnaje pak popřál
hodně sportovních úspěchů
a vyjádřil uspokojení nad
vzniklou tradicí pravidelného černošického streetballového klání: „Pro nás je
skutečnost, že chodíte sportovat a neděláte jiné, řekněme
méně žádoucí aktivity, velmi cenná. Budeme vás vždy
podporovat, neboť sport má
v Černošicích zelenou. Snažíme se, aby město bylo přátelské pro všechny typy aktivit, které si lidé dovedou vymyslet v rámci sportovní činnosti, což má však smysl jedině ve vzájemné interakci. Pokud tedy máte i individuálně představu, jak by se
mělo město sportovně rozvíjet, sdělte to vašim spoluhráčům-zastupitelům, panu
Pajgrtovi a panu Strejčkovi, jejichž názorem se město
v rámci možností vždy řídí“,
uvedl starosta města.

sport
Atmosféra byla i přes jiskření zdravé sportovní rivality velmi pohodová. Přispělo k tomu výborné počasí, stánek s občerstvením i dynamika
doprovodné reprodukované hudby. Pro všechny přítomné byl turnaj nejen příležitostí si zahrát v příjemném prostředí venkovního hřiště
u lesa, ale též ke shlédnutí zápasů svých soupeřů, seznámení s novými přáteli a popovídání se
spoustou známých z širokého okolí.
Při soutěži o nejlepšího smečaře účastníci vzpomenuli loňského vítěze Milana Rysku, jenž tragicky zemřel. Chybělo i několik zraněných stálic
turnaje, jimž všichni popřáli uzdravení a zdárnou rehabilitaci.
Aleš Pajgrt

Výsledky turnaje:

Nejlepší týmy v kategorii dívek:
1. místo: Banapete Girls (Petra Kubusová, Barbora Kuthanová, Tereza Novotná, Anežka Pajgrtová)
2. místo: Smolařky (Kateřina Brejlová, Zuzana
Rusá, Dominika Štědrá)

3. místo: Killers (Denisa Bezpalcová, Tereza Čechová, Klára Geffertová)
Nejlepší týmy v kategorii mužů:
1. místo: Racci (Zbyněk Kysilka, Jan Široký, Petr Šmůla)
2. místo: The Chasers (Michal Gabaš, Petr Francl,
Petr Bedrna, Václav Hrstka)
3. místo: Jazzmani (Jan Kerfurt, Lukáš Onderka,
Petr Šulc)
Nejlepší střelci trestných hodů:
1. místo: Petra Kubusová
2. místo: Martin Bouzek
3. místo: Jan Kerfurt
Nejlepší střelci tříbodových hodů:
1. místo: Jan Široký
2. místo: Kateřina Brejlová
3. místo: Lukáš Onderka
Nejlepší smečaři:
1. místo: Václav Kuře
2. místo: Milan Kucharič
3. místo: Marek Pavelka
Nejužitečnější hráč turnaje: Jan Široký
Největší talent turnaje: Klára Geffertová
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Den dětí se Sokoly, modeláři a westernovými kobylkami

Den dětí v Sokole. TJ Sokol Černošice připravil pestrý program pro malé i větší děti. Na hřišti s umělým povrchem se soutěžilo v hodu na cíl, v kopu do fotbalové branky a ve slalomu s florbalovou holí
za kličkováním s míčkem mezi kužely. Velmi se líbilo natahování ukotveného gumového lana, při kterém se děti snažily dosáhnout na co nejvzdálenější metu. Další atrakcí byla chůze na chůdách, to však
zvládli jen ti nejšikovnější. Tělocvičnu pak proměnili Sokolové na říši pohádek s úkoly pro nejmenší
děti: Dlouhý, Široký a Bystrozraký (chůze na chůdách, nafukování gumového balónku, stavění kostek
se zavázanýma očima), Popelka (přebírání korálků a hrachu), Tři přadleny (namotávání nití), Budulínek (liška utíká v pytli), Krteček a kamarádi (prolézání strachovým pytlem, zaječí a žabí skoky), Perníková chaloupka (skládání puzzle chaloupky), Čert a Káča (běh s hadrovou Káčou na zádech), Zlatovláska (chytání koně, hledání perliček na náhrdelník). Za splnění úkolů dostaly děti sladkou odměnu.
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Den dětí s modeláři. Na oslavu Dne dětí upořádali mladí černošičtí modeláři v hale zimního stadionu
oblíbenou soutěž halových modelů, které se zúčastnilo téměř kompletní reprezentační družstvo, a to v šesti modelových kategoriích. Naši mladí tak měli od koho čerpat náměty a zkušenosti. V jednotlivých kategoriích si nejlépe vedli Josef Kubeš a Zdeněk Gerlický (oba z Terezína), Martin Hartl z Prahy a v mládežnické kategorii Smart náš mladý modelář František Semín. Na oslavu Dne dětí uspořádali modeláři také
speciální soutěž pro předškoláky (na našem snímku se pyšní medailemi). Zúčastnila se dvanáctka dvou až
šestiletých dětí, kterým modeláři zapůjčili malé modely z téměř nezničitelné EPP hmoty. Mrňata si spokojeně zalétala a poté dostala speciální diplomy a medaile (některá z nich šla se svou medailí i spinkat).
Den dětí na hřbetech koní. Pěkný zážitek ke Dni dětí připravily žákům z družiny mokropeské školy
majitelky koní z Ranche I (jméno stáje, pod kterým závodí) Helena Moravcova a Šárka Brymova. Mohli se projet v sedle
kobylky My Sweet
Lady Jane (plemeno paint horse),
která se s úspěchem zúčastňuje westernových
disciplin, a kobylky Šery (plemeno
tarpan). Obě kobylky bylo možno
vidět zavodit na
Radotínském Rodeu, kde Lady se
svou majitelkou
Šárkou skončila
třetí v disciplíne
Barrel race (barelový dostih).
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Chorus Angelus překonal svůj loňský úspěch
Výrazného úspěchu dosáhli sbormistr Lukáš
Prchal a děti z pěveckého sboru Chorus Angelus z Dolního Poberouní. Po loňské bronzové medaili přivezli z mezinárodního pěveckého
soutěžního festivalu Svátky písní Olomouc medaile dvě–bronzovou a stříbrnou.
Menší děti soutěžily v kategorii B2 Mundi Cantat (dětské sbory do 12 let) a hned při
své premiéře získaly bronzovou medaili. Větší holky soutěžily v kategorii A1 Mundi Cantat Superior s povinnou skladbou (dětské sbory do 16 let) a oproti loňsku poskočily o stupínek výš. Získaly stříbrnou medaili, což bylo
zároveň v této kategorii ocenění nejvyšší, neboť zlatá nebyla udělena (výsledková listina je
na www.festamusicale.cz).
A ještě poděkování těm, kteří nám na cestě
k úspěchu pomáhali: Anežce Missauerové za
klavírní doprovod mladších dětí, městu Černošice a Středočeskému kraji, který účast na

festivalu přislíbil finančně podpořit, a všem
rodičům, přátelům a příznivcům sboru, kteří nás podporují. Více informací o nás najdete na www.chorusangelus.cz.
Michaela Voldřichová

Mladší děti z Pramínku získaly v soutěži uměleckých škol dvě ceny
Počátkem června se v Pardubicích konala Národní taneční přehlídka základních uměleckých škol. Až do třetího kola se probojovalo
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čtyřiatřicet tanečních oborů. Naše malé tanečnice zazářily, získaly dvě ceny a velmi pěkně reprezentovaly uměleckou školu a město Černošice. Za vystoupení v pásmu
Co dobrého do břicha–s doprovodem akordeonu Květy Hurťákové–získaly Cenu
za přirozený taneční projev
a zpěv, jako druhá jim pak
byla udělena Cena za rozvíjení lidové tradice. Třídenní taneční maratón byl náročný, ale stál za to. Viděli
jsme mnoho krásného a zajímavého. Děti byly báječné,
spontánní, a s velkou chutí a zaujetím předvedly své
vystoupení. Zaslouží si velké poděkování!
Marcela Látalová

z města a okolí

Tradiční turnaj o Pohár starosty města zná své vítěze
Fotbalový turnaj o Pohár starosty města, který se na hřišti mokropeské základní školy tradičně
koná na závěr školního roku, se letos uskutečnil o něco dříve, a to 17. a 22. června. Do turnajových bojů vstoupila mužstva ve dvou kategoriích. V turnaji mladších žáků vyhráli borci ze 7. C,
starší kategorii vyhrálo mužstvo 9. D. Vítězné poháry předal starosta města Mgr. Aleš Rádl hráčům posledního dne výuky ve školním roce
2008/2009. Poděkování za vzornou organizaci
turnaje patří paní učitelce Hrochové a panu učiteli Vodičkovi.
Za 7. C převzal pohár
z rukou starosty města kapitán František Krajánek,
za 9. D pak kapitán Jan
Jedlička (snímek vpravo).

Otevřená vrátka v základní umělecké škole déšť nepokazil
Odpoledne 16. června se v Základní umělecké škole ve Střední ulici uskutečnil 3. ročník akce nazvané
Otevřená vrátka. Zahrada školy byla vyzdobena pracemi žáků, ve stáncích byly nabízeny keramické výrobky, když se přesně ve chvíli zahájení přihnala letní bouřka. Promoklí rodiče i účinkující se však nenechali odradit a strávili příjemný podvečer, ve kterém děti předvedly svá hudební a taneční vystoupení, proběhla výtvarná dílna a na závěr i společenská část s malým občerstvením. Věřme, že se Otevřená
vrátka stanou na závěr školního roku tradiční kulturní akcí města a přilákají do ZUŠ nové žáky. (pb)
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z města a okolí

Děti z MŠ Karlická uspěly v celostátní výtvarné soutěži hasičů …
Už tradičně se děti z mateřské školy v Karlické
ulici zúčastnily soutěže nazvané Požární ochrana očima dětí, kterou vyhlašuje Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Děti se tvorbě svých
obrázků a modelů věnovaly celé dva týdny s velkou chutí a odpovědností. A úspěch je neminul.
V kategorii jednotlivců se ze 348 autorů z celé
republiky umístil na krásném 3. místě náš Dominik Šteiger a v kategorii společných prací se
na 2. místě umístila 4. třída Krtečků.

Diplom a hračku Dominikovi a čtvrté třídě Krtečů pak stavebnici, společenskou hru a pěkné knížky
předal starosta Sboru dobrovolných hasičů Černošice pan Oldřich Kačírek.
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z města a okolí

… a tradičně se s Inkou Rybářovou rozloučily s předškoláky
Koncem května jsme se v naší
mateřské škole v Karlické tradičně
loučili s předškoláky. Pozvali jsme
k tomu Inku Rybářovou, která je spolu
se svým společníkem Dendy Rybkou
pasovala na školáky. Každý pasovaný
školáček dostal tričko se znakem své
třídy a slavnostní stužku. Pak si děti
zatančily, zazpívaly a smsly si na pizze, zmrzlině, koláčcích a limonádě.
I přes nepřízeň počasí se dobře pobavily. Všem předškolákům přejeme
hladký přechod do školy a úspěšné
studování.

Týden v Barborce v Jizerských horách plný nevšedních zážitků
V červnu jsme prožili krásný týden školy
v přírodě v penzionu Barborka v Jizerských
horách. Počasí nám přálo, a tak jsme byli stále
na zdravém vzduchu, vyráželi na výlety a plnili úkoly hry Na trosečníka, která vyvrcholila hledáním pokladu. Navštívili jsme rovněž
libereckou zoo a kozí farmu v Pěnčíně. Dětem
se moc líbilo i povídání místní paní chovatel-

ky o jejím spřežení severských pejsků husky,
se kterými se účastní závodů za polárním kruhem. Stejnou radost dětem přinesl i karneval
a průvod v maskách. Celý pobyt nám zpříjemnil personál chaty, který byl velice vstřícný k nám i k dětem. Těšíme se na příští rok.
Ahoj Barborko!
Dvoustranu připravily paní učitelky z MŠ Karlická
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sport

Fotbalisté SK Černošice se stali nejlepším týmem jara
Po nevydařeném podzimu bojoval fotbalový A tým SK Černošice dokonce o udržení
v okresním přeboru. Jaro však překonalo očekávání. Sedmadvacet získaných bodů znamenalo třetí místo v konečné tabulce a titul nejlepšího mužstva jara. Tým podával dobré výkony, kterým „doma“ aplaudovala vždy téměř stovka spokojených diváků.
Nejlepší střelci: Ludvík Stoulil se šestnácti
a Radek Záhorský s deseti góly.
B mužstvo: do jeho řad se vrátila zkušenost
a na jaře získaných 22 bodů. Tým předváděl
na IV. třídu kvalitní fotbal, a proto byl posun
tabulkou vzhůru zasloužený.
Nejlepší střelci: Dan Brodský se sedmi a Jan
Brejcha se šesti góly.
Dorost: První sezóna proběhla podle očekávání – zprvu nadšení a ke konci problémy
s docházkou. Nicméně celkově lze hodnotit účinkování družstva kladně, neboť někteří z hráčů si dokázali vybojovat místo v mužstvu dospělých.
Nejlepší střelci: Lukáš Vašák se čtrnácti a Lukáš Mihula s devíti trefami.
Žáci: U této věkové kategorie jsme měli největší problém se složením mužstva, které museli doplňovat hráči přípravky. Ale kluci v zápasech většinou nezklamali, a tak doufáme,
že v dalších sezónách to bude lepší.
Nejlepší střelci: Petr Čížek, Jan Fara a Nguyen
Anh Vieth se čtyřmi trefami.
Největší radost? Přípravka
S jedinou porážkou vyhrála přípravka SK
Černošice svoji skupinu okresního přeboru
a ve finálovém dvojzápase se utkala s vítězem
druhé skupiny Sokolem Zvole. Po výsledcích
3:1 a 0:0 se naši nejmladší borci stali přeborníky okresu. Následně měli tu čest reprezentovat okres Praha západ v krajském finále.
Dík všem, kteří pomáhali
Chtěl bych touto cestou poděkovat trenérům
jednotlivých družstev za skvěle odvedenou
práci a jsem rád, že i do ročníku 2009/2010
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vyšleme znovu pět mužstev. Za oddíl kopané chci poděkovat i všem fanouškům, sponzorům a městu Černošice za projevenou podporu v sezóně 2008/2009 a těším se na další
společné zážitky v sezóně nadcházející.
Za SK Černošice Petr Jahelka, sekretář oddílu
A mužstvo
1.
Dobřichovice
2.
Průhonice
3.
Černošice
4.
Vonoklasy
5.
Choteč
6.
Zvole
7.
Čisovice
8.
Hostivice
9.
Všenory
10. Úhonice
11. Jinočany
12. Libčice
13. Č. Újezd
14. D. Břežany
B mužstvo
1.
Mníšek B
2.
Choteč B
3.
Třebotov
4.
Řevnice B
5.
Klinec
6.
Kytín
7.
Čisovice B
8.
Všenory B
9.
Černošice B
10. Kazín B
11. Dobřichovice B
12. Vonoklasy B
13. Jinočany C

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

20
16
12
12
11
12
12
10
10
8
8
8
9
2

3
4
5
5
7
3
2
5
2
8
7
7
4
2

3 84:47 63
6 86:44 52
9 57:58 41
9 51:46 41
8 81:63 40
11 70:63 39
12 61:70 38
11 53:50 35
14 61:68 32
10 43:52 32
11 56:61 31
11 48:55 31
13 56:59 31
22 39:110 8

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

18
17
14
14
11
11
11
10
10
9
6
5
5

2 4 96:48 56
1 6 82:58 52
3 7 82:37 45
2 8 72:39 44
3 10 59: 52 36
2 11 40:53 35
2 11 71:54 35
3 11 63:58 33
3 11 48:82 33
3 12 54:59 30
1 17 41:97 19
3 16 43:72 18
2 17 47:89 17

sport
Dorost
1.
Dobřichovice
2.
Řevnice
3.
Klinec
4.
Černošice
5.
Roztoky
Žáci
1.
Č. Újezd
2.
Holubice
3.
Dobříč
4.
Jinočany
5.
Černošice
6.
Horoměřice
7.
Jeneč
Přípravka
1.
Černošice
2.
Černolice
3.
Rudná
4.
Roztoky
5.
Všenory
6.
Kazín
7.
Vonoklasy
8.
Č. Újezd

16
16
16
16
16

10
10
9
6
4

1 5 66:33 31
1 5 76:41 31
0 7 56:44 27
0 10 36:68 18
0 12 18:66 12

12
12
12
12
12
12
12

10
8
7
6
5
2
2

0
1
1
0
0
2
0

2 59:19
3 46:30
4 57:32
6 22:35
7 30:33
8 19:48
10 15:51

14
14
14
14
14
14
14
14

13
12
11
8
5
2
2
2

0
0
0
0
1
1
0
0

1 93:22 39
2 114:13 36
3 61:25 33
6 63:36 24
8 44:61 16
11 22:70 7
12 15:103 6
12 16:98 6

30
25
22
18
15
8
6

Tak se radovali černošičtí borci poté, co ve 24. kole
okresního přeboru doslova smetli svého odvěkého
rivala Sokol Vonoklasy rozdílem třídy (výsledek
6 : 2 hovoří za vše). Vítězstvím si zajistili krásné
třetí místo v konečné tabulce.

SK Černošice, nejlepší tým jarní části okresního přeboru mužů.
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kultura

Výtvarná soutěž v městské knihovně má pět vítězů
V malé království zvířat se proměnily prostory městské knihovny. Celý květen zde totiž probíhala výtvarná soutěž pro děti nazvaná Máme rádi zvířata. Z obrázků je vidět, že zvířata, ať už domácí nebo divoká, jsou u dětí oblíbeným výtvarným tématem. Bylo těžké vybrat ten nejhezčí, a proto
jsme přistoupili tradičně k losování. A protože obrázků bylo hodně, rozhodli jsme se místo tří vítězů odměnit pět: Pavlu Hodnou, Emmu Strnadovou, Janu Klusáčkovou, Johanku Behemskou
a Jana Sokola. Prosíme vítěze, aby si svou výhru
–encyklopedii světa zvířat–vyzvedli v knihovně.
Všem účastníkům soutěže děkujeme a vítězům
gratulujeme.
Irena Šilhánková
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informace
Povodí Vltavy varuje: Černošický jez není bezpečný

Podle sdělení pracovníků Povodí Vltavy, s. p., je černošický jez na řece Berounce v havarijním stavu a připravuje se jeho rekonstrukce. Zvláště nebezpečná je kaverna vymletá v jeho tělese. Povodí
Vltavy proto žádá občany, aby na jez a do vody v jeho blízkosti nevstupovali. Ihned po tomto sdělení umístnili pracovníci odboru technických služeb města v samé blízkosti jezu tabulku s výše uvedeným varovným textem. Dlouho na svém místě nevydržela, vandalové se postarali o její likvidaci.
Nicméně varování pracovníků Povodí Vltavy stále platí.
(red)

Přesazená lípa srdčitá je opravdu Švehlova lípa

Omlouváme se za mylnou informaci otištěnou v Informačním listu 5/2009 pod titulkem Obavy o
osud přesazené lípy na Vráži se nenaplnily. Na základě nám dostupných informací jsme uvedli, že
přesazená lípa srdčitá není tzv. Švehlova lípa, ale lípa vysazená u pomníku padlých. Navštívila nás
paní Křížová a na ucelené fotodokumentaci nám potvrdila, že se skutečně jedná o Švehlovu lípu,
která byla vysazena na historicky doloženém místě jako pokračovatelka památných lip. Jako vzrostlý strom byla k pomníku v 50. letech přesazena. Každopádně tato skutečnost nic nemění na faktu, že
se přesazená lípa uchytila a je jí věnována dostatečná péče.
IBS – ROKAL, s.r.o.

Sdružení S dětmi a pro děti zve na letní tábor v Černošicích

Od 5. do 25. července se v našem městě uskuteční už 28. dětský letní tábor, který je součástí třetího
letního setkání evropské mládeže v Černošicích. Toto setkání černošických dětí s mladými i dospělými přáteli z našich partnerských měst získalo grant od Evropské unie, a to z programu Evropa pro
občany. Přijedou k nám například mladí rytíři a včelaři i celé rodiny z partnerského polského města
Olešnica, aby poznali naše město, naši zem i náš jazyk. Reportáž z tohoto setkání vám přineseme po
prázdninách. Na letní tábor můžeme ještě přijmout několik dalších dětí, které by si s námi o prázdninách chtěly hrát, sportovat, jezdit na koních, procvičovat německou a anglickou konverzaci a setkat se s dětmi z partnerských měst. Podrobnější informace najdete na plakátcích rozvěšených po
městě nebo na telefonu: 605 545 615.
Lumír Apeltauer

Mateřské centrum Mraveniště od září v nových prostorách

Mateřské centrum Mraveniště uspořádalo 18. června pohádkovou soutěž pro všechny malé mravenečky. Mravenčí královna se na léto chystá k spánku, ale ještě předtím připravila hru a s ní i poklad.
A získat poklad nebylo vůbec jednoduché. Mravenečci prolézali nebezpečnou pavučinou, vyšplhali do závratných výšin, lovili v moři, hledali královniny ztracené korále. A nakonec, poté co prokázali svou statečnost, šikovnost a chytrost, našli poklad. Radost byla veliká, tanec, zpěv, a limonáda ta
tekla proudem. Na všechny kamarády se těšíme zase od 3. září a pak každý čtvrtek v rodinném centru MaNa, naproti černošickému kostelu. Sejdeme se spolu v novém a budeme si spolu hrát, řádit,
zpívat, tancovat, užijeme si hezký čas každý čtvrtek zas a zas.
Ahoj Hedvika, Radka a Simona
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informace
Inline Černošice 2009 aneb Odpoledne na kolečkových bruslích

Město Černošice připravilo pro vyznavače jízdy na kolečkových bruslích (Inline) již třetí ročník Černošické míle. Uskuteční se v sobotu 5. září od 13.00 na kvalitním asfaltovém povrchu ulice Zd. Lhoty v úseku od černošické železniční zastávky po ulici Říční. Všichni jste zváni k účasti na volné projížďce ve 13.00 a posléze v 13.30 i na časovku jednotlivců s názvem Černošická míle. Bez ochranné přilby se nebude moci závodník postavit na start. Letos už se bude soutěžit ve všech kategoriích.
Dítě či senior, pro každého se nějaká kategorie najde. Dále se pojede, a to od 16.00, na uzavřené trati O2InLine Cup. Sraz účastníků a registrace pro oba závody je v Říční ulici. Kulturní program a občerstvení zajištěno. Bližší informace získáte na tel.: 251 641 116 nebo 602 200 817, mail: pavel.blazenin@mestocernosice.cz.
Pavel Blaženín

Při Inline Černošice 2009 budou některé ulice uzavřeny

Kvůli konání inline závodů – Černošické míle a O2 inline cup – bude v sobotu 5. 9. od 13.00 do 18.00 úplně uzavřena ulice Zd. Lhoty, a to od železniční zastávky Černošice po železniční zastávku Mokropsy.
Prosíme vás, abyste respektovali dopravní značení a nevjížděli na závodní trať. Uzavřen bude rovněž železniční přejezd v ulici Školní, respektive Říční. U černošické železniční zastávky bude možné vjet pouze
do Kazínské ulice. Od zhruba 16.00 bude uvolněna ulice Zd. Lhoty v useku od ulice Topolská ve směru
do Černošic. Dále budou od přibližně 15.00 uzavřeny ulice Říční, Topolská, Jasmínová, Topolská a Zd.
Lhoty pro veškerou dopravu a bude zde platit zákaz stání. Přeparkujte si prosím svá auta mimo závodní
trať a v žádném případě nevjíždějte na závodní dráhu. Auta si můžete zaparkovat v Šeříkové, Zahradní
a části Jasmínové ulice bez možnosti výjezdu, nebo v Topolské ulici od křižovatky s ulicí Říční směrem
na Mokropsy, a uzavírku objet přes Mokropsy. Děkujeme za pochopení.
(red)

kultura
Odbor kultury doporučuje
Senior klub a Kdyby tisíc klarinetů

Nejen seniory zveme v neděli 26. 7. od 16.00 do Clubu Kino na známý muzikál Kdyby tisíc klarinetů.
Hrají v něm Jana Brejchová, Waldemar Matuška, Hana Hegerová, Eva Pilarová, Karel Gott, Jiří Suchý, Jiří Šlitr a další. Jednoduchý příběh je rámcem pro písničkovou estrádu většiny, ne-li všech tehdy známých českých zpěváků a zpěvaček. Stručný děj: Vojín Schulze odmítne podřizovat se neustále nesmyslným rozkazům nadřízených vojáků a opustí armádu. V civilu se schová ve škole blízkého
městečka. Vojsko ho však bere jako zběha a míní Schulzeho dostat. Náhle se však stane zázrak – na
území kasáren a městečka se zbraně mění v hudební nástroje. Vstup zdarma

Dokumentární film Občan Havel přikuluje

Zveme vás v úterý 28. 7. od 20.00 do Clubu Kino na dokumentární film Občan Havel přikuluje. Hrají: Václav Havel, Jiřina Bohdalová, Pavel Landovský, Vladimír Merta, Jan Hartl. Tvůrci dokumentu Občan Havel přikuluje Jan a Adam Novákovi se vracejí do minulosti, aby ilustrovali, jak vznikla
slavná hra Audience. Zároveň uvádějí diváka do paradoxů podivného světa československé normalizace. V roce 1974 sháněl dramatik Václav Havel razítko do občanky, aby ho Husákovo StB nemohlo obvinit z příživnictví. Jeho hry se nesměly od začátku normalizace uvádět a člověk bez prokazatelného zdroje příjmů riskoval vězení. Havel to nakonec vyřešil tím, že si našel zaměstnání jako pomocný dělník v trutnovském pivovaru. Bylo mu osmatřicet let a téměř rok tam ve sklepě válel sudy
piva značky Krakonoš.
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kultura
Černošická Mariánská pouť se uskuteční 15. a 16. srpna

Zveme vás na slavnou Mariánskou pouť, která se uskuteční ve dnech 15. až 16. srpna. Sejdeme se
tradičně u černošického kostela, kde pro vás budou připraveny pouťové atrakce, naši šermíři, pohádky pro děti, divadlo a mnoho dalších černošických i přespolních umělců, kteří se budou střídat
na vyvýšeném podiu. Nejen místní výtvarníky a prodejce bych rád upozornil na možnost stánkového prodeje na jarmarku řemesel. Bližší informace získáte na odboru kultury, tel.: 251 641 116 nebo
602 200 817 a na emailu: pavel.blazenin@mestocernosice.cz.
Za odbor kultury Pavel Blaženín

Kulturní akce mikroregionu Dolní Berounka
Dobřichovice

Zámek
Výstava fotografií Miloslava Koláře (potrvá do konce července). Vstup volný.
4. července (20.00) - Latinskoamerická barevná party. Noční tanec a barevná hudba na nádvoří
zámku včetně osvěžujících koktejlů a specialit na grilu.
19. července - 4. ročník Sochařského sympozia pod okny dobřichovického zámku (čeští sochaři Barbora Hapalová, Jiří Plieštik, Václav Gatarik a Miro Žačok vystaví svá díla ze sliveneckého mramoru
se závěrečnou vernisáží 16. srpna).
Od 30. července do 7. srpna - Instrumentální hudební kurzy na smyčcové nástroje pod vedením profesorů Pražské konzervatoře a Janáčkovy AMU. Vstup volný.
31. července Karlík (kostel) - Koncert Ireny Budweiserové. Předprodej knihovna Dobřichovice.
Vstupné 150 Kč.

Řevnice

Lesní divadlo (3. – 6. července a 10. – 12. července) - Rád to někdo horké? Představení Divadelního souboru Řevnice.
Před Zámečkem (8. srpna ve 14.00) - 7. ročník hudebního festivalu.
Lesní divadlo (24. a 28. srpna) - 5. ročník divadelního festivalu v lese.
Modrý domeček (27. srpna, 18.00) - Vernisáž výstavy sochaře, kreslíře a portrétisty doc. Jindřicha
Severy u příležitosti 100. výročí narození.

Zdice – Karlštejn

Hurvínek už zase jezdí - Na trať třebaňsko-lochovické lokální dráhy se vrátily staré červené motoráky, zvané Hurvínek. Nostalgické jízdy mezi Zdicemi (odjezd ve 13.01) a Karlštejnem se konají pravidelně každou neděli, a to až do 27. září. Na jízdu Hurvínka navazují další atrakce: ve Zdicích lze
navštívit výtopnu s expozicí techniky, ve Všeradicích na vláček čeká starý autobus vozící zájemce do
Koněpruských jeskyní a zpět, v Karlštejně pak do zpáteční cesty zbývá dost času k výpravě na hrad.
Mezi Zadní Třebaní a Lochovicemi navíc pojede parní vlak, a to 4. července, 22. srpna a 19. září.
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Restaurace Club Kino nabízí minutkovou kuchyň, zahrádku, koncerty, DVD a video projekce,
kino, divadlo. Možnost pořádání seminářů, firemních prezentací, veškerých oslav atd.
ŠIBA, s.r.o., Club Kino, město Černošice a Středočeský kraj Vás srdečně zvou na:

6. ČERNOŠICKÉ BIGBEATOVÉ DUNĚNÍ
11. července 2009 - 14:00 - 24:00

VSTUPNÉ 200,- Kč
PŘEDPRODEJ 170,- Kč
vstupenka včetně pláštěnky
www.bigbeatoveduneni.cz

st
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7.7.
út

KINO

8.7.
st
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VSTUP ZDARMA

VSTUPNÉ: 50 Kč

20:00

NORMAL

VSTUPNÉ: 70 Kč
ČR / 2009 režie: Julius Ševčík drama 100 min.
Hrají: Milan Kňažko, Pavel Gajdoš, Dagmar Veškrnová - Havlová, Zuzana Kajnarová, Miroslav Táborský ...

CL

24

VSTUP ZDARMA

2

KI
20:00

20:00
hod.

Thriller Normal je natočený podle skutečného případu masových vražd, které ve 30. letech minulého
století otřásly celou Evropou. V roli „českého Hannibala“ se na plátna kin vrací Milan Kňažko
a Dagmar Veškrnová - Havlová.
20:00 hod - DVD – David Bowie – Ziggie Stardust (koncert)
22:00 hod – Flash Music - DJ Carlos hraje na přání

22

hod.

DJ Rasty + DJ Syndrom
hod.
První prázdninová taneční párty pro ty, co nejeli k moři a nechtějí přitom zůstat na suchu.

KLUBOVÁ STŘEDA V CLUBU KINO

KI

SE
C

20:00 hod – hudební DVD – Manu Chao – Babylonia En Gua Gua (koncert)
22:00 hod – Flash Music - DJ Carlos hraje na přání

1. PRÁZDNINOVÁ TANEČNÍ PÁRTY

1

2

v Clubu Kino Černošice + Plynbouda Dobřichovice

CLUB

1

2

ČERNOŠICE - Park Berounka - vedle betonárky

KLUBOVÁ STŘEDA V CLUBU KINO

C

L

FALSE HOPE, KURTIZÁNY Z 25. AVENUE,
NO HEROES, DISCOBALLS,
TRIO DE JANEIRO, BANDITOS, TIMUDEJ,
LOKOMOTIVA PLANET, DELIQENT
Z DAVU - VÍTĚZ ŠIBA MUSIC CHANCE.

1.7.

1

2

C

3

20:00
hod.

P

kultura

14.6.

NĚCO Z ALENKY

ČR / 1988 režie: J. Švankmajer Animovaný 86 min.

VSTUPNÉ: 70 Kč

DĚTSKÉ
KINO

Film Něco z Alenky je poctou nezměrné Carrollově představivosti, ale současně i záminkou
k rozvinutí o nic menší představivosti vlastní. Je autorovou vzpomínkou na dětství,
a zároveň pokusem evokovat prožitek dětství i v divácích. Všechny fantaskní formy lidské
mentality jsou vzdáleny otěžím logického a pojmového chápání reality, v níž není místo
pro obraznost, která je tolik potřebným prostředkem proti okorání lidského ducha. .

16.6.

ANGLICKÁ ŠKOLIČKA KRYŠTOF - DIPLOMA DAY

ne

út

SCHOOL

16.6.

Happening nejen pro budoucí školáky.
Akce pouze pro zvané.

16:00
hod.

16:00
hod.

MILK

USA / 2008 režie: Gus Van Sant drama 128 min.
VSTUPNÉ: 70 Kč
Hrají: Sean Penn, Emile Hirsch, James Franco, Josh Brolin, Diego Luna, Kelvin Yu, Denis O'Hare ...

20:00

19.6.

BLUE BROTHERS

20:30

.

pá
LIVE

Kapela Blue Brothers hraje energický funky-blues-rock, který Vás rozhodně zvedne
hod.
ze židlí. Přijďte zažít neopakovatelnou show živých koncertů se skvělou hudbou.
Srdečně zve město Černošice a Club Kino

:00

20.6.

ŠIBA MUSIC CHANCE - FINÁLE

so
LIVE

V posledním kole hudební soutěže Šiba Music Chance se utkají nejlepší z nejlepších.
hod.
Absolutní vítěz vystoupí na letním Open Air festivalu Bigbeatové dunění dne 11.7.2009.
V průběhu večera proběhne slosování vstupenek o dva volňásky na Bigbeatové dunění 2009..

21.6.

MONSTRA VERSUS VETŘELCI

o

út

KINO

ce,

d.

,

Režisér Gus Van Sant a Sean Penn oživili příběh člověka, který je do dnešní doby
považován za jednoho z největších mučedníků americké historie. Za svou sexuální orientaci
zaplatil tím nejcennějším, co člověk má - životem. Když byl v roce 1978 na Harveyho Milka
spáchán atentát, svět ztratil jednoho z nejcharizmatičtějších vůdců a hlas spravedlnosti.
Film zcela zaslouženě získal v letošním horkém oskarovém klání cenu Oscara.
VSTUPNÉ: 100,- Kč

VSTUPNÉ: 60,- Kč

USA / 2009 režie: B. Letterman Animovaný 94 min.

hod.

20:30

16:00

.

DĚTSKÉ
KINO

Hrají: Reese Witherspoon, Seth Rogen, Paul Rudd, Hugh Laurie, Kiefer Sutherland ...
hod.
Příběh vypráví o dívce z Kalifornie jménem Susan Murphy, která přijde do styku se spadlým
meteoritem. Ten způsobí, že Susan vyroste do obřích rozměrů. Když je proti ní nasazeno vojsko,
ukáže se, že není zdaleka jediným monstrem, o kterém americká vláda ví. VSTUPNÉ: 70 Kč

00

22.6.

VÝSTAVA KERAMIKY

00

d.

00

.

,

ne

po

VÝSTAVA

00

.

:30

d.

17:30

23.6.

PODIVUHODNÝ PŘÍBĚH BENJAMINA BUTTONA

KINO

"Životu lze porozumět jen zpětně, ale musí se žít kupředu." Na konci 1. světové války našli
malého Benjamina na schodech manželé černé pleti a tvora, ne nepodobnému miminu, se ujali.
Doktor konstatoval, že tahle zvláštní bytost velikosti novorozeněte je veskutečnosti osmdesátiletý
stařec. Zatímco všichni očekávali, že Benjamin bude stárnout dál a nakonec zemře, on mládl.

út

:00

d.

VSTUPNÉ: ZDARMA

Originální práce žáků soukromé keramické školy ve Vonoklasech. Námořní flotila,
hod.
mimozemské civilizace, zvířecí hrnky, historické kostýmy, psi a jejich páni, poštovní známky,
květiny do zahrady, něco na zub,, abstrakce a další zajímavé keramické originály pro potěchu
a užitek. Výstava bude pro veřejnost otevřena denně do 25.6.
Slavnostní vernisáž: po 22.6. v 17:30 hod
Rodiče s dětmi vítáni!

27.6.
so

DANCE

VSTUPNÉ: 70 Kč
USA / 2008 režie: David fincher 166 min.
Hají: Brad Pitt, Cate Blanchett, Tilda Swinton, Elle Fanning, Jason Flemyng, Julia Ormond ...

DJ. BUNDA + DJ. VÓĎA

VSTUPNÉ: 50,- Kč

Konec školního roku s Bundou a Vóďou.
Vvsvědčení s sebou - jedničkáři mají vstup zdarma.

20:00
hod.

20:00
hod.

30.6.

GRAN TORINO

KINO

Walt Kowalski je osamělý zatrpklý veterán z korejské války, žijící ve světě, kterému
nerozumí a který nemá rád. Vlastní rodina čeká, až bude konečně dědit tu trochu, co se Waltovi
podařilo za dlouhý život získat. A navíc ho stále obtěžují „ty žlutý rákosníci" od vedle ...

út

VSTUPNÉ: 70 Kč
USA / 2008 režie: Clint Eastwood 116 min.
Hají: Clint Eastwood, Christopher Carley, Bee Vang, Ahney Her, Dreama Walker, Brian Howe ...

20:00
hod.

Club Kino, Fügnerova 263, 252 28 Černošice
Produkce klubu – tel.: 602 613 731 www.clubkino.cz Bar klubu - tel.: 251 640 397
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