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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:
Pohádka o tom Jak se Berounka
oblékla do zimního kabátu: „…
zima pomalovala na bílo celou
krajinu a uložila ji ke spánku svými
ledovými dlaněmi. Řeka přivřela oči,
zpomalila a svázala převislé větvičky
ledovými prstýnky. Rozváže je
zadlouho, to až první jarní paprsky
protnou ospalé potemnělé nebe…“
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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Jednotné kontaktní místo po prvním měsíci své existence
Obecní živnostenský úřad Černošice s pracovištěm v Praze 2, Podskalská 19, plní od 1. ledna
funkci jednotného kontaktního místa. Jeho úlohou je především usnadnění vstupu do podnikání, i když své služby poskytuje všem podnikatelům.
Slavnostního otevření jednotného kontaktního
místa se počátkem ledna zúčastnil ministr průmyslu a obchodu Ing. Vladimír Tošovský, který
při této příležitosti uvedl:
„Kontaktní místa poskytují službu, kterou občané
dlouhodobě potřebují. Pomáhají jim zkrátit čas
pro otevření jejich provozoven, urychlují proces schvalování nutných povolení či certifikátů.
Chceme tak pomoci každému, kdo to potřebuje, aby nemusel dlouhé hodiny obíhat kvůli
razítkům, ale vše se odehrálo na jednom místě
a rychle. Je to zároveň cesta, jak pomoci v době
krize malým a středním podnikatelům a začínajícím živnostníkům a cesta ke zvýšení pohybu českých firem na evropském trhu“.
Jednotné kontaktní místo v Podskalské ulici má
nyní za sebou první měsíc své existence. Stručné
zhodnocení tohoto velice krátkého období nám
poskytla místostarostka Helena Langšádlová:

„V prvním měsíci provozu jednotného kontaktního místa bylo již zodpovězeno několik dotazů
na podmínky podnikání v činnostech, které nejsou
živnostmi, další dotazy směřovaly na možnosti
podnikání v zahraničí. Všechny dotazy byly zodpovězeny buď na místě nebo do druhého dne. Pracovnice jednotného kontaktního místa jsou připraveny zodpovědět dotazy i poradit při řešení
problémů týkajících se podnikání, a to jak živnostníkům, tak těm, kteří se chystají podnikat nebo
již podnikají na základě jiných právních předpisů, například podnikatelům v oblasti energetiky,
zdravotnických a sociálních služeb, veterinární
péče, architektům – celkem je vymezeno téměř
dvě stě druhů činností, jejichž seznam lze nalézt
na internetových stránkách www.businessinfo.cz“.
Dotazy přijímá JKM telefonicky na čísle
221 982 272, elektronickou poštou na adrese
zivnostensky@mestocernosice nebo při osobní
návštěvě klienta na
pracovišti na živnostenském úřadu v Podskalské 19 v Praze 2.
Úřední hodiny jsou
v pondělí a ve středu
od 8.00. do 17.00,
v úterý, čtvrtek a pátek
od 8.00 do 12.00.

Slavnostního přestřižení
pásky při příležitosti otevření jednotného kontaktního místa se ujali
zleva náměstek ministra průmyslu a obchodu
Martin Tlapa, místostarostka Helena Langšádlová a ministr průmyslu
a obchodu Vladimír
Tošovský.
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Ranní vlakové spoje jsou pod neustálou
kontrolou odboru dopravy
Od počátku prosince loňského roku provádí odbor dopravy na železničních zastávkách v Mokropsech a v Černošicích téměř každodenně kontroly nejvytíženějších vlakových spojů vypravovaných v ranní špičce, převážně ve směru na Prahu. Při těchto kontrolách byly zjištěny nedostatky, které se nyní pracovníci odboru snaží spolu s ČD postupně odstraňovat. Výsledkem řady
jednání je snaha ČD o to, aby ranní spoje byly zajišťovány vlaky alespoň o šesti vagónech, u Elefantů pak dvěma soupravami.
I přes tato opatření dochází například u spoje
v 7.20 směrem na Prahu k tomu, že souprava
Elefant přijíždí pouze se třemi vagóny. V takovém případě je možné, aby cestující, kteří mají
zaplacenou II. třídu, využívali nejen v tomto, ale
i v dalších ranních spojích horní patra soupravy
vyhrazená pro cestující s jízdenkami pro I. třídu.
Cestující bez informací
V době od 11. do 14. ledna osobní vlaková
doprava, vzhledem k množství napadaného
sněhu, lehce kolabovala. Některé spoje nejely
vůbec, další nabraly i více než hodinová zpoždění. Soupravy Elefant přestaly kvůli poruchám
jezdit vůbec. Přitom cestující na nástupištích
nebyli informováni nejen o zpoždění, ale ani
o tom, jaké vlaky budou následovat a kdy pojedou přesto, že rozhlas ve stanicích byl funkční.
Nutno říci, že se dráhy snažily zabezpečit přepravu cestujících alespoň vícevagónovými soupravami.

V návaznosti na výše uvedené kontroly budou
v měsících únoru a březnu probíhat také kontroly odpoledních spojů ve směru od Prahy.
Výzva občanům města
Odbor dopravy tímto prosí občany našeho
města, kteří zjistí jakékoliv nedostatky ve vlakové dopravě (přeplněnost vlaků, nedodržování
jízdních řádů, nečistoty na železničních zastávkách apod.), aby své poznatky sdělili na telefonní
čísla 606 370 324 a 251 081 529 nebo na e-mail:
alena.sediva@mestocernosice.cz.
Nástupiště, podchody a čekárny
Vedle kontroly vytíženosti vlakových spojů provádí odbor dopravy i dohled nad čistotou nástupišť a podchodů. Rovněž vede jednání o tom, aby
se čekárna železniční zastávky Černošice začala
opět vytápět. Vytápění čekáren bylo totiž, dle sdělení ČD, ukončeno zhruba před dvěma roky kvůli
snižování pracovních míst a obývání čekáren bezdomovci.
Za odbor dopravy Alena Šedivá

V ranní špičce by měli cestující využívat k nástupu všech vagónů soupravy stejnoměrně
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Provozovna stavebnin nepatří do centra – HAPPY END
Je to již rok, kdy jsme na stránkách tohoto listu informovali o záměru vedení města přemístit
stavebniny z centra do vhodnější lokality, kde by především pohyb vozidel související s jejich
přepravou co nejméně znepříjemňoval život obyvatelům Černošic.
Tento záměr byl dlouhodobě a opakovaně projednáván s vlastníkem stavebnin firmou IBS-Rokal, které se nakonec podařilo získat vhodný
pozemek v prostoru vjezdu do města od Radotína u hlavní silnice. Po mnoha potížích, zejména
se sousedy, byla stavba nového areálu stavebnin
dokončena a nedávno proběhla kolaudace. Je
nutno uvést, že areál stavebnin byl realizován
zdařile a místo, kde se nyní nachází, je jak z hlediska zájmů města, tak z hlediska zájmů majitele
optimální. Oblast, ve které se nachází, je určena
pro tento typ staveb – naproti přes silnici se plánuje výstavba čerpací stanice pohonných hmot,
v okolí jsou další pozemky určené pro drobnou
výrobu a služby. Byla rozšířena i hlavní komunikace Radotínská, umožňující bezpečné odbočování a výjezd z areálu stavebnin, takže nedojde
k snížení plynulosti provozu na této komunikaci.
Pozemek, ze kterého byly stavebniny z centra
města přemístěny, patří soukromému vlastníkovi. Město má dvě možnosti, jak ovlivnit další
činnost na tomto pozemku. Jsou to realizovaná
dopravní opatření, která zakazují do prostoru
vjezd vozidel nad 12 tun a tím fakticky znemožňují vznik například „konkurenčního“ areálu
stavebnin, či jiných aktivit vyžadujících obsluhu
těžkými vozidly. Dalším nástrojem je územní

plán, respektive určení možností způsobu využití tohoto pozemku. Zpracovatel územního
plánu po provedených rozborech navrhnul pro
tento pozemek využití pro dopravní infrastrukturu a vedení města tento návrh plně podporuje
a akceptuje. Vlastník pozemku tedy může například provozovat plochu jako parkoviště, které
v dané lokalitě určitě své uplatnění najde, a to
i v režimu placeného parkování, jež mu umožní
realizovat ekonomický efekt zcela srovnatelný
s dosavadním nájmem za provoz stavebnin.
Na závěr je potřebné se zmínit o studii, která
byla vypracována pro optimalizaci železničního koridoru. Tato studie umisťuje do prostoru
bývalých stavebnin za hotelem Slánka autobusový terminál pro dopravní obsluhu okolních
obcí v návaznosti na vlakovou zastávku. Tento
záměr je také v souladu s navrhovaným územním plánem, jeho faktická realizace je však ještě
záležitostí budoucnosti.
Pro současnost je nejdůležitější skutečnost, že zrušení stavebnin a znemožnění podobných činností
povede ke zklidnění okolního území, zejména
těžké dopravy. Prostor nově a nadstandardně zrekonstruované ulice Karlštejnská bude pro pěší
příjemnější a bezpečnější. A to je hlavní cíl.
PhDr. Michal Jirout, místostarosta

Ulici Ke Švarcavě v centru města už nezatěžuje doprava stavebního materiálu
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O projektu Rozšíření hodin pro veřejnost na pracovištích
Městského úřadu Černošice rozhodnou sami občané
Zkušební provoz vybraných pracovišť – pondělí do 1800, pátek od 700
Na základě loňského vyhodnocení průzkumu spokojenosti občanů se službami Městského
úřadu Černošice rozhodlo vedení města o spuštění zkušebního provozu rozšíření hodin pro
veřejnost na vybraných pracovištích úřadu, a to od září do prosince 2009. Hodiny pro veřejnost
byly na těchto vybraných pracovištích prodlouženy v pondělí do 18.00 a v pátek od 7.00.

V prosinci, po třech měsících zkušebního provozu, rozhodla rada města o pokračování projektu minimálně do března letošního roku. Zda
po tomto datu rada města rozhodne o pokračování projektu či o jeho ukončení, bude záležet na
občanech samotných tak, jak o tom hovoří místostarostka Helena Langšádlová:
„Radě Města Černošice bylo předloženo vyhodnocení zkušebního provozu rozšíření hodin pro veřejnost. Toto vyhodnocení ukazuje, že na vybraných
pražských pracovištích městského úřadu je využití rozšířených hodin poměrně vysoké, zatímco
v Černošicích, zejména v podatelně a správním odboru, tedy matrice, není využití zas až
tak enormní. Nicméně projekt pokračuje, a my
bychom byli vděčni především za odezvu obyvatel
našeho města. Ti by nám měli v průběhu následujících měsíců sdělit, zda o tuto službu tak, jak je
nastavena – jednou v týdnu prodloužení úředních
hodin do šesté večerní a jednou týdně od sedmé
hodiny ranní – mají opravdu zájem. Jde tedy
o nezbytnou zpětnou vazbu, která bude základem

pro naše rozhodování a za kterou budeme vděčni.
Lidé nám mohou svou spokojenost či nespokojenost s projektem vyjádřit při návštěvě na úřadu,
nebo i na moji e-mailovou adresu: helena.langsadlova@mestocernosice.cz, abychom věděli, jestli
má smysl pokračovat v projektu prodloužených
hodin a změna bude trvalá, nebo se vrátit k rozsahu původnímu“.
Objednávka pořadových čísel
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. Současně lze na webových stránkách
získat informaci, zda byly doklady, o které bylo
požádáno, již vyhotoveny.
(red)
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Rozšířené hodiny pro veřejnost
pracoviště Černošice
(pondělí do 18:00, pátek od 7:00)
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

Podatelna

8:00–11:30 a 12:30–18:00
8:00–11:30 a 12:30–14:00
8:00–11:30 a 12:30–17:00
8:00–11:30 a 12:30–14:00
7:00–11:30
8:00–10:00

Pokladna

8:00–11:30 a 12:30–18:00
8:00–11:30
8:00–11:30 a 12:30–17:00
8:00–11:30
7:00–11:30

Správní odbor

(ověřování listin a podpisů)
pondělí
8:00–11:30 a 12:30–18:00
úterý
8:00–11:30
středa
8:00–11:30 a 12:30–17:00
čtvrtek
8:00–11:30
pátek
7:00–11:30

Odbor investic a správy majetku

(pouze vydávání výpisů z CzechPOINT)
pondělí
8:00–11:30 a 12:30–18:00
úterý
8:00–11:30
středa
8:00–11:30 a 12:30–17:00
čtvrtek
8:00–11:30
pátek
7:00–11:30
Všechny ostatní odbory (odbor územního plánování a stavebního řádu, odbor sociálních
věcí a zdravotnictví, odbor životního prostředí, odbor dopravy, odbor kancelář starosty a kancelář tajemníka, zbývající pracoviště odboru investic a správy majetku a finančního odboru)
úřadují pro veřejnost v základní době, a to: pondělí, středa 8:00–11:30 a 12:30–17:00
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Rozšířené hodiny pro veřejnost
pracoviště Podskalská 19
(pondělí do 18:00, pátek od 7:00)
Podatelna

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

8:00–18:00
8:00–15:00
8:00–17:00
8:00–15:00
7:00–12:00

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

8:00–18:00
8:00–12:00
8:00–17:00
8:00–12:00
7:00–12:00

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

8:00–18:00
8:00–12:00
8:00–17:00
8:00–12:00
7:00–12:00

Pokladna

Odbor dopravy (registr řidičů, registr vozidel)

Správní odbor – oddělení správních činností

(občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, matrika)
pondělí
8:00–18:00
úterý
8:00–12:00
středa
8:00–17:00
čtvrtek
8:00–12:00
pátek
7:00–12:00

Odbor Obecní živnostenský úřad

pondělí, středa
8:00–17:00
úterý, čtvrtek, pátek
8:00–12:00
Všechny ostatní odbory (odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odbor životního prostředí, odbor kancelář starosty a kancelář tajemníka, zbývající pracoviště správního
odboru a odboru dopravy – např. přestupky) úřadují pro veřejnost v základní době, a to:
pondělí, středa
8:00–17:00
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
Ing. Jana Ullrichová, vedoucí odboru kancelář starosty, jana.ullrichova@mestocernosice.cz
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Z činnosti Technických služeb města Černošice
Pracovníci odboru technických služeb použili k odklízení sněhových bariér, které se nakupily na
okrajích komunikací po prvním prohrnování po sněhové kalamitě, veškerou techniku. Hromady
sněhu odváželi z centrální části města na plochu v těsné blízkosti Sportparku Berounka, z části Mokropsy pod fotbalové hřiště SK Kazín a z Vráže pak na plochu před skládkou U Dubu. Než ale pracovníci odboru stačili první nadílku po sněhové kalamitě odklidit, zasypal město další příval. V těchto
dnech pokračuje úklid sněhu tak, jak to dovolí klimatické podmínky.
(red)
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75. schůze rady města

konaná 23. 11. 2009

Odbor investic a správy majetku
• rada nesouhlasí se stavebními úpravami rodinného domu č. p. 918 v Havlíčkově ulici podle
předložené dokumentace
• rada nesouhlasí s vybudováním základnové
stanice veřejné radiotelefonní sítě T-Mobile na
pozemku parc. č. 1729/1 v Mokropeské ulici –
stavba se nachází na exponovaném místě, ruší
krajinný ráz
• rada souhlasí s novým kabelovým vedením
NN pro 5 pozemků v Husově ulici podle změněné situace při dodržení podmínek pro vstup do
komunikace
• rada souhlasí se stavbou garáže na pozemku
parc. č. 1708 v Dobřichovické ulici za předpokladu dodržení regulativů ÚP týkajících se zastavěnosti pozemku
• I. rada souhlasí se stavbou rodinného domu na
pozemku parc. č. 1919 ve Strakonické ulici; II.
rada souhlasí s uzavřením plánovací smlouvy, jíž
se stavebník zaváže přispět na rozvoj vodovodů
a kanalizace částkou 40 000 Kč
• I. rada souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku města ve výši 17 000 Kč na vybudovanou tlakovou kanalizační přípojku k rodinnému
domu č. p. 2154 v Jedlové ulici; II. rada ukládá
odboru investic upozornit žadatele, že schválený
příspěvek bude vyplacen v závislosti na finančních možnostech města
• rada ve věci Žádost o odložení montáže dopravního značení v ulici Ke Švarcavě souhlasí s odložením montáže dopravního značení zakazujícího
vjezd vozidel nad 12 t do 15. 1. 2010
• rada nesouhlasí s prodloužením nájemní
smlouvy na dobu určitou ve dvou bytech v domě
č. p. 286 v ulici V Mýtě
• rada schvaluje záměr prodat nemovitosti
v majetku města, a to dům č. p. 232 v ulici
V Boroví včetně přináležejících pozemků a dům
č. p. 286 v ulici V Mýtě včetně přináležejících
pozemků vzhledem k tomu, že se zájemci, kteří
se přihlásili dle předchozího záměru, nebyla uzavřena kupní smlouva
• rada ve věci Revitalizace prostoru před Mokropeským nádražím souhlasí s vypracováním projek-

tové dokumentace (nabídková cena fy CityPlan,
spol. s r. o., činí 22 500 Kč + DPH)
• I. rada ve věci Mateřská škola Na Vápenici
– žádost o dotaci souhlasí s uzavřením nové
smlouvy o partnerství se ZŠ Černošice a bere na
vědomí, že s občanským sdružením Mraveniště
se nová partnerská smlouva uzavírat nebude;
II. rada ukládá odboru investic prověřit, kolik
partnerských smluv je pro daný projekt (žádost
o dotaci) vhodné uzavřít (bodové hodnocení); III.
rada ukládá odboru investic jednat s dalšími subjekty o možnosti uzavření partnerských smluv
• I. rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit budoucí bezúplatné nabytí části
pozemku parc. č. 786/2 v obci a k. ú. Černošice
vedeného v katastru nemovitostí Katastrálního
úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Praha – západ pro obec a k. ú. Černošice,
a to uzavřením budoucí darovací smlouvy dle ust.
§ 50a o. z. s jeho vlastníkem
• rada doporučuje zastupitelstvu projednat
a schválit bezúplatné nabytí pozemku parc. č.
6170/5 o výměře 48 m² v obci a k. ú. Černošice
vedeného v katastru nemovitostí KÚ pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Praha – západ
pro obec a k. ú. Černošice, a to uzavřením darovací smlouvy dle ust. § 628 a následně o. z. s jeho
vlastníkem
Finanční odbor
• rada souhlasí se souborem rozpočtových opatření č. 9/2009 a doporučuje jej zastupitelstvu ke
schválení (podnětem je přijetí a použití několika
dotací, úprava rozpočtu v souvislosti s faktickým
stavem akce B+R a částečná úprava očekávaných
příjmů z daní; tímto souborem se snižují příjmy cca
o 13 mil. Kč a výdaje o cca 15 mil. Kč, schodek rozpočtu se snižuje na cca 2,2 mil. Kč)
• rada souhlasí s navrženým rozpočtovým provizoriem pro rok 2010 a doporučuje jej zastupitelstvu města ke schválení (podklad pro hospodaření
města od 1. 1. 2010 do dne schválení závazného
rozpočtu města Černošice pro rok 2010)
• rada souhlasí s předloženým rozpočtovým
výhledem na období let 2010 až 2013 a doporučuje jej zastupitelstvu města ke schválení (navržený výhled upravuje již schválený výhled na
léta 2009 až 2013 s tím, že jej aktualizuje o nové
poznatky a důsledky hospodaření v období recese)
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• rada souhlasí s navýšením ceny za odvoz fekálií
na 50 Kč/m³ s platností od 1. 1. 2010
Odbor kancelář starosty
• rada ve věci Přiznání odměny řediteli ZŠ Černošice souhlasí s vyplacením odměny dle návrhu
• rada bere na vědomí, že dle usnesení rady města
č. 2.3.3. ze 74. schůze byly ve spolupráci s odborem technické služby vytipovány vhodné prostory
pro uskladnění nábytku a dalších věcí po zesnulém obyvateli DPS
• rada uděluje fy Rumpold-P, s. r. o., výjimku
z článku III „Hluk a rušení nočního klidu“ obecně
závazné vyhlášky města č. 1/2009 o ochraně
veřejného pořádku pro čas svážení komunálních
odpadů i některých složek separovaných odpadů
– v pracovní dny od 6.00 (ve výjimečných případech od 5.00)
• rada ve věci Prostor vhodný pro vybudování zvýšeného přechodu pro chodce v ulici Dr. Janského
souhlasí s místem vhodným pro vybudování zvýšeného přechodu pro chodce v návaznosti na
budoucí finanční možnosti města (prostor mezi
domy č. p. 416 a č. p. 417, kde by se v případě realizace musel přebudovat zelený trávní pás na zpevněnou plochu navazující na tento přechod)
Různé
Z komise životního prostředí
Návrh koupě vysavače na psí exkrementy
• II. rada ukládá odboru technické služby zahrnout do rozpočtu města pro rok 2010 nákup vysavače na psí exkrementy
• I. rada ve věci Zmírnění dopadů provozu skateparku na okolní obyvatele – doplnění podnětu
k projednání radou města v návaznosti na odpověď rady ze dne 3. 11. 2009 a usnesení ze 72. schůze
rady města č. 3.1. ze dne 12. 10. 2009 konstatuje, že dopis, který obdržela, obsahuje podněty,
jimiž se již opakovaně zabývala; II. rada konstatuje, že sportoviště je umístěno v souladu s platným Územním plánem města Černošice; III. rada
ukládá odboru kancelář starosty písemně odpovědět pisateli dopisu.

76. schůze rady města
konaná 7. prosince 2009
Odbor investic a správy majetku
• I. rada souhlasí se stavbou rodinného domu na

14

pozemku parc. č. 2702/27 v Kladenské ulici podle
upravené projektové dokumentace pod podmínkou, že oplocení žádnou svou částí nebude zasahovat na cizí pozemek; II. rada souhlasí s uzavřením plánovací smlouvy, jíž se stavebník zaváže
přispět na rozvoj vodovodů a kanalizace částkou
40 000 Kč
• rada souhlasí s přístavbou rodinného domu č. p.
1536 (přístavba garáže) v Luční ulici podle upravené projektové dokumentace
• I. rada souhlasí se stavbou rodinného domu na
pozemku parc. č. 2704/33 v Chebské ulici podle
upravené projektové dokumentace; II. rada souhlasí s uzavřením plánovací smlouvy, jíž se stavebník zaváže přispět na rozvoj vodovodů a kanalizace částkou 40 000 Kč
• rada souhlasí se stavbou pergol a zahradními
úpravami na pozemku parc. č. 1693/4 v Peroutkově ulici
• rada souhlasí se stavbou plotu u pozemku parc.
č. 4727/26 v Šeříkové ulici
• I. rada souhlasí s vybudováním nového kabelového vedení VN a NN a novou TS v Radotínské ulici; II. rada souhlasí s vybudováním nového
kabelového vedení NN pro budoucí supermarket
v Radotínské ulici
• rada souhlasí s převzetím již zkolaudovaného
vodovodního a kanalizačního řadu vybudovaného v části Hradecké ulice a doporučuje zastupitelstvu města přijetí tohoto daru schválit
• rada ve věci Stavba úseku komunikace a vodovodního řadu (ulice Malinová) – rozpočet dodavatelské firmy ukládá odboru investic vyzvat
vlastníky části pozemků k jednání, které povede
k dohodě o výši příspěvku ze strany města na realizované dílo – úseku komunikace a vodovodního
řadu v Malinové ulici
• I. rada ve věci Podmínky pro užívání veřejného
prostranství při haváriích staveb veřejné technické
infrastruktury souhlasí, aby se podmínky vztahovaly i na případy náhlých havárií staveb veřejné
technické a dopravní infrastruktury na pozemcích veřejného prostranství; II. rada souhlasí
s tím, že po individuálním posouzení konkrétního případu může u závažných havárií staveb
rozhodnout o upuštění od vyměření poplatku; III.
rada ukládá odboru investic i u náhlých havárií
staveb trvat na důsledném dodržování podmínek
vyplývajících z bodů 6, 7, 8, 9 (zajištění fotodo-

z radnice
kumentace), 10, 11, 12 přílohy č. 1 podmínek pro
užívání veřejného prostranství, a to bez jakýchkoliv výjimek
• I. rada ve věci Informace o jednání s vlastníky
pozemků ve věci budoucího využití pozemků č.
parc. 6211/28, 4874/12 v k. ú. Černošice, které se
nacházejí pod částí komunikace Ukrajinská a na
břehu řeky Berounky v místech původního přívozu bere na vědomí informaci o průběhu jednání s vlastníky; II. rada ukládá OISM projednat
s majiteli předmětných pozemků možnosti zřízení věcného břemene na 99 let; III. rada ukládá
OISM předložit nabídku vlastníkům na odprodej jejich pozemků městu k projednání zastupitelstvu města; IV. rada ukládá odboru územního plánování a stavebního řádu připravit do
ÚP alternativní řešení umístění lávky (územní
rezervu)
• rada ve věci Odstavné parkoviště nákladních automobilů a stavební techniky – ul. Radotínská – projektová dokumentace souhlasí
s vypracováním projektové dokumentace firmou CityPlan v ceně 42 000 Kč + DPH včetně
inženýringu a pověřuje OISM vystavením
objednávky
• I. rada souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke
smlouvě o výstavbě dopravní a technické infrastruktury v ulici Sosnová se zapracovaným uvedeným požadavkem druhé smluvní strany – smluvní
pokutou ve výši 300 Kč za každý den prodlení při
nesplnění závazku města do 30. 6. 2010; II. rada
ukládá OISM zařadit financování akce do návrhu
rozpočtu
• rada ve věci Pojištění odpovědnosti za škodu
podnikatele v souvislosti s údržbou chodníků souhlasí s podpisem nové pojistné smlouvy Pojištění
za škodu podnikatele (navýšen limit pojistného
plnění z 5 mil. na 10 mil. zejména kvůli krytí škod
způsobených závadami ve schůdnosti chodníků)
• rada schvaluje nový ceník služeb poskytovaných
v Domě s pečovatelskou smlouvou od 1. 1. 2010
• rada ve věci Prodloužení smlouvy – kondiční
cvičení pro seniory DPS souhlasí s uzavřením
smlouvy pro rok 2010
• rada uděluje výjimku Mateřské škole Černošice,
Topolská ul., z počtu dětí ve 2. třídě na 16 dětí a ve
3. třídě na 12 dětí
• rada souhlasí s prodejem vozidla Ford Mondeo
Jednotky SDH Černošice za cenu 15 000 Kč

• rada bere na vědomí Doplnění provozního řádu
TJ Sokol na jednotlivých hřištích
Odbor dopravy
• rada bere na vědomí nový jízdní řád s platností
od 13. 12. 2009 včetně změn v jízdním řádu autobusových linek č. 313, 414, 415
• rada souhlasí s návrhem smluv o závazku
veřejné služby ve veřejné linkové dopravě
v systému Pražské integrované dopravy na
roky 2010 až 2019 (linky PID 313, 315, 414, 415
a 601) uzavírané podle zákona č. 111/1994 Sb.,
o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
• rada věci Prosvětlená reklamní plocha v Karlštejnské ulici (městský mobiliář) souhlasí s umístěním fotografie města se stručným odkazem na
městský úřad včetně nejdůležitějších kontaktů
Městská policie
• rada ve věci Návrh na obsazení pracovního místa
strážníka městské policie (od 1. 5. 2009 neobsazeno v souvislosti s přesunem strážníka Petra
Smolka na pracoviště Rudná) schvaluje obsazení
pracovní pozice strážníka k 1. 1. 2010
• I. rada bere na vědomí Zápis z jednání pracovní
skupiny k projektu Bezpečná cesta do školy a pověřuje odbor dopravy zajištěním vodorovného
dopravního značení na ul. Dr. Janského před ZUŠ
a v ul. Karlická před MŠ; II. rada ukládá městské
policii zajištění dokoupení reflexních vest pro MŠ
Topolská; III. rada pověřuje městskou policii přípravou akce Bezpečné Černošice na termín 21. 5.
2010
Technické služby
• rada souhlasí s prodejem vozu Tatra T – 148 za
cenu 79 000 Kč
Různé
Z komise dopravní a bezpečnostní
Ul. Havlíčkova x Vrážská – dosud chybí zhotovení
schváleného obrubníku na této křižovatce
• I. rada pověřuje odbor investic zahrnout uvedený úsek do návrhu na komplexní realizaci
chodníků okolo silnice II/115
Zpomalovací retardér
V ulici K Lesíku jsou poškozeny zpomalovací
retardéry (způsobeno nákladními vozidly při probíhající výstavbě Na Vápenici)
• II. rada pověřuje odbor investic, aby vyzval stavební firmu Zepris k dodržování vydaného platného stavebního povolení a k opravě poškozených
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retardérů v ul. K Lesíku, popř. k výměně za nové
Parkování na zelené ploše
U hřiště v ul. Husova parkují vozidla na zelené
ploše; vzhledem k tomu, že není zcela jasné jde li
o pozemek soukromý nebo městský, doporučuje
komise prověřit skutečný stav
• III. rada ukládá odboru investic prověřit majetkoprávní vztahy k jednotlivým pozemkům v okolí
hřiště v Husově ulici; IV. rada doporučuje odbor
investic vymezit vhodná místa pro parkování
vozidel v dané lokalitě
• rada bere na vědomí Zápis z 29. jednání komise
sociální a zdravotní
• rada stanovuje tyto termíny schůzí rady města:
11. 1. 2010; 25. 1. 2010; 8. 2. 2010; 22. 2. 2010; 8.
3. 2010; 22. 3. 2010; 12. 4. 2010; 26. 4. 2010; 10. 5.
2010; 24. 5. 2010; 7. 6. 2010; 21. 6. 2010.

77. schůze rady města
konaná 21. prosince 2009
Odbor investic a správy majetku
• rada souhlasí s dělením pozemků 622 a 623
v Karlštejnské ulici podle předloženého geometrického plánu
• I. rada souhlasí se stavebními úpravami rodinného domu č. p. 1125 v ulici Na Marsu pod podmínkou, že nedojde ke zvětšení stávajících zpevněných a zastavěných ploch a že budou dodrženy
přípustné limity hluku ze vzduchotechnického
zařízení; II. rada ukládá OÚPSŘ prověřit legálnost ostatních staveb na pozemku (limit zastavěnosti překročen)
• rada souhlasí s přístavbou rodinného domu č. p.
422 v ulici Dr. Janského podle předložené dokumentace
• rada souhlasí s přístavbou rodinného domu č.
p. 74 v Komenského ulici podle předložené dokumentace
• rada souhlasí s předloženou dokumentací pro
územní řízení rekonstrukce jezu v Černošicích za
těchto podmínek:
- jako součást rekonstrukce jezu bude provedena
úprava výtokového objektu Švarcavy tak, aby bylo
možno prostor nad objektem rozšířit,
- souhlas s využitím nezbytné části veřejného
pozemku, která bude specifikována ve stavebním
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řízení pro umístění zařízení staveniště a dočasné
komunikace, bude před zahájením prací předložen radě města k projednání,
- bude zajištěna ochrana zařízení veřejné technické infrastruktury v místech dočasné přístupové komunikace,
- bude dodržena niveleta gabionové stěny a konstrukce rybího přechodu
- souhlas se netýká stávajícího oplocení pozemku
veřejného prostranství (bude řešeno ve vyjádření
ke stavebnímu řízení)
• rada souhlasí s dělením pozemku parc. č. 4101/5
– U Dubu za předpokladu, že každý z pozemků
bude mít výměru min. 1000 m² a že vzniklé menší
pozemky nebudou využity pro stavbu rodinných
domů
• rada souhlasí s dodatečným povolením stavebních úprav rodinného domu č. p. 1786 v Mokropeské ulici podle upravené projektové dokumentace – namísto původní pizzerie je navrhován prostor sloužící pro dvě zkolaudované
bytové jednotky, zastavěné a zpevněné plochy
jsou zakresleny dle skutečného stavu a je navržena redukce ploch pro parkování; regulativa ÚP
jsou splněna
• rada souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku města ve výši 17 000 Kč pro tlakovou kanalizační přípojku k č. p. 50 v Radotínské ulici a ve
výši 17 000 Kč pro tlakovou kanalizační přípojku
k č. p. 1226 v ulici Dr. Janského; částky budou
vyplaceny podle finančních možností města
• rada souhlasí s pokračováním prací na přípravě
alternativního řešení revitalizace prostoru před
mokropeským nádražím, které bude vycházet ze
stávající PD B+R (bez finančních nároků na rozpočet města)
• rada ve věci Zvýšení cen za pronájem nebytových prostor (na základě rozhodnutí rady města
č. 68 ze dne 17. 8. 2009, bod 2.1.43, byl jednotlivým nájemcům zaslán návrh dodatku nájemní
smlouvy na zvýšení cen za pronájem nebytových prostor o 30 %; nájemci s tímto zvýšením
nesouhlasili) ukládá odboru investic dále jednat
s nájemci Telefonica O2, Česká pošta, Polysoft
a navrhnout vhodné řešení dle požadavku rady
města; ostatní nájemní smlouvy ponechat ve stávající výši.
• I. rada vybírá nabídku pana Josefa Císaře na

z radnice
instalaci klimatizačního zařízení, umožňujícího
zajištění podmínek pro zřízení spisovny v suterénu budovy č. p. 259 v Karlštejnské ulici, za
konečnou cenu 52 500 Kč vč. DPH
• I. rada ve věci Požadavek na změnu zastavovacích podmínek týkajících se pozemků č. parc.
3536, 3742, 3741/2 v k. ú. Černošice a s tím související možnost vybudování zpevněných komunikací v Osadě Slunečná na pozemcích č. parc. 3702
a 3720 a poskytnutí finančního daru městu souhlasí s tím, aby byla započata jednání se žadatelem o samostatné změně ÚP (náklady na změnu
ÚP ponese žadatel); II. rada ukládá OISM předložit plánovací smlouvu radě města ke schválení
(nutno předem vyřešit přístup k plánované nemovitosti)
• rada doporučuje zastupitelstvu projednat
a schválit bezúplatné nabytí pozemku parc. č.
2522/22 ost. pl., ost. komunikace o výměře 102 m²
vzniklého geometrickým plánem č. 3591-8/2009
oddělením z pozemku č. 347/1 v obci a k. ú. Černošice
• rada doporučuje zastupitelstvu projednat
a schválit bezúplatné nabytí pozemku parc. č.
2522/19 ost. pl., ost. komunikace o výměře 119 m²
vzniklého geometrickým plánem č. 3591-8/2009
oddělením z pozemku č. 344 v obci a k. ú. Černošice
• rada doporučuje zastupitelstvu projednat
a schválit bezúplatné nabytí pozemku parc. č.
2522/20 ost. pl., ost. komunikace o výměře 116 m²
vzniklého geometrickým plánem č. 3591-8/2009
oddělením z pozemku č. 345 v obci a k. ú. Černošice
Finanční odbor
• rada schvaluje soubor rozpočtových opatření č.
10/2009 (podnětem k tomuto rozpočtovému opatření je přijetí a použití několika neinvestičních
dotací a dále vnitřní úpravy rozpočtu; saldo rozpočtu se nemění)
• rada souhlasí s vyřazením zastaralého, opotřebovaného, poškozeného, nefunkčního, nepoužitelného, prodaného, ztraceného a odcizeného
majetku z evidence dle návrhů inventarizační
komise za rok 2009 – pracoviště Černošice v celkové výši 387 583,75 Kč
• rada souhlasí s vyřazením zastaralého, opotřebovaného, poškozeného, nefunkčního a již nepo-

užitelného majetku z evidence majetku ZŠ Černošice v celkové výši 521 139,53 Kč
Odbor kancelář starosty
• I. rada ukládá tajemníkovi úřadu zajistit pokračování v projektu (do března a pak znovu vyhodnotit); II. rada ukládá odboru kancelář starosty
rozšíření úředních hodin pro veřejnost pravidelně
inzerovat v Informačním listu a ve zpravodajích
obcí správního obvodu
• rada schvaluje přijetí sponzorského daru pro MŠ
Topolská ve výši 15 000 Kč
Odbor kancelář tajemníka
• rada ve věci Nabídka konzultačních a projektových služeb v rámci výzvy č. 53 vybírá nabídku
firmy SPF Group, v. o. s., (odbor strukturálních
fondů MV ČR vypsal výzvu č. 53 k předkládání
žádostí o finanční podporu v rámci Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost v oblasti
podpory 4.1 – Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy – Zvýšení kvality
řízení v úřadech územní veřejné správy; v rámci
této výzvy může město získat dotaci ve výši až
10 000 000 Kč; spolufinancování z vlastních prostředků je 15 %)
Odbor informatiky
• rada Registrace domén černošice.eu a městočernošice.eu s diakritikou bere na vědomí informaci,
že od 10. 12. 2009 lze registrovat některé domény
s použitím diakritiky; tato skutečnost se nevztahuje na domény CZ, kde je diakritika nadále
nepřípustná; domény byly registrovány na Město
Černošice
Odbor dopravy
• rada v rámci snižování nákladů ukládá odboru
technické služby (po vyčerpání stávající zásoby
papírových sáčků) zakoupit a instalovat nové
sáčky na psí exkrementy z jiného materiálu
Útvar interního auditu
• rada souhlasí s objednávkou benchmarkingových služeb na rok 2010 u Vzdělávacího centra
pro veřejnou správu ČR, o. p. s.
Různé
• rada bere na vědomí odstoupení pí Mgr. Vladimíry Ottomanské z komise školské a pro mládež
• rada ve věci Žádost o informace dle zákona
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
– Informační list souhlasí s návrhem odpovědi na
dotazy pana Mgr. Kořínka.
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Nezodpovědný majitel psa
ponese následky napadení
Krátce po poledni 10. ledna přijala městská policie oznámení, že v ulici
Zd. Lhoty napadl pes, který nestřeženě vyběhl z otevřených vrat přilehlé zahrady, jedenáctiletou dívku. O incidentu informoval strážníky
otec napadené dívky, který ji v tu chvíli doprovázel. Strážníci, kteří na
místo dorazili, doporučili lékařské vyšetření s tím, že lékařská zpráva
bude podkladem pro oznámení na majitele psa. Policie ČR bude celou
věc šetřit jako podezření z trestného činu.
Opakovaný pokus o sebevraždu–11. prosince
přijala městská policie oznámení přítele dívky,
která se v Komenského ulici pokusila o sebevraždu. Po příjezdu na místo strážníci zjistili, že
jde o dvacetiletou dívku, jež nejprve spolykala
prášky a poté si pořezala zápěstí. Zjistili rovněž,
že nejde o incident první, ale o opakovaný sebevražedný pokus. Přivolaná rychlá záchranná
služba zraněnou převezla do FN Motol. Věc převzala k šetření Policie ČR.
Policie už lupiče nezastihla–12. prosince v nočních hodinách byla městská policie požádána
o součinnost agenturou Život 90, která z rodinného domu v Karlštejnské ulici zaznamenala signál Tíseň bez patřičné odezvy vlastníka tísňového
tlačítka. Hlídka provedla vnější kontrolu objektu,
při které zjistila rozbité okno v zadní části domu.
Z důvodu podezření ze spáchání trestného činu
vloupání byla na místo přivolána i hlídka Policie
ČR, pachatele vloupání však už nezastihla. Policie objekt zabezpečila a o incidentu vyrozuměla
majitelku nemovitosti i agenturu.
Zloději ukradli i osvětlení–13. prosince
v dopoledních hodinách byla městské policii oznámena krádež velkoplošných svítidel ze
zahrady restaurace Starý dům v ulici Radotínská. Jelikož hodnota ukradených svítidel přesáhla částku pět tisíc korun, byla celá věc předána Policii ČR.
Krádež kola šetří policie–14. prosince v poledních hodinách oznámila městské policii žena, že
se jí kdosi vloupal do garáže a ukradl jízdní kolo
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v hodnotě dvacet pět tisíc korun. Jelikož strážníci zjistili, že pachatel při své nekalé činnosti
překonal překážku vylomením vstupních dveří
do garáže a vzniklá škoda je vyšší než pět tisíc
korun, byla celá věc vyhodnocena jako trestný
čin vloupání a byla proto předána Policii ČR
k dalšímu šetření.
Kdosi rozbil okno a zmizel–16. prosince, při
kontrole chatové osady na konci ulice Komenského, zjistila hlídka městské policie rozbité okno
jedné z rekreačních chat. Strážníci ve spolupráci
s Policií ČR objekt zkontrolovali, nikoho však už
na podezřelém místě nezastihli. O celé události
poté telefonicky informovali majitelku chaty.
Strážníci pomohli nemohoucí–22. prosince
v nočních hodinách byla hlídka městské policie
požádána o pomoc ženou bydlící v ulici Střední,
která uvedla, že její maminka upadla a nemůže
vstát. Hlídka dorazila na místo a pomohla
nemohoucí přenést na lůžko.
Krvácející labuť ošetřili–24. prosince v ranních hodinách přijala městská policie oznámení,
že na hladině Berounky pod hřištěm SK Kazín
plave labuť krvácející ze zobáku. Na místo přivolaní pracovníci Záchranné služby pro odchyt
ptactva počkali do setmění, na břehu zraněnou
labuť odchytili a ošetřili.
Alarm zabránil zlodějině–26. prosince ve večerních hodinách bylo hlídce oznámeno, že v obci
Kosoř se kdosi pokusil vloupat do prodejny
potravin. Nejprve způsobil zkrat na elektrickém
vedení, čímž chtěl vyřadit zabezpečovací systém,
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a poté se snažil dostat do prodejny otvorem vyříznutým ve skle výlohy. Zabezpečovací systém však
vyhlásil poplach a pachatel byl nucen uprchnout.
Věc převzala k došetření Policie ČR.
Muž uvízl v závěji sněhu–30. prosince v 9.40
přijala městská policie oznámení, že v ulici
Zdeňka Škvora je slyšet volání o pomoc. Po příjezdu na místo hlídka nalezla na zahradě staršího muže, který upadl v závěji sněhu a nemohl
se zvednout. Přivolaná rychlá záchranná pomoc
ho převezla k ošetření do FN Motol.
Lupič okradl spící–7. ledna v ranních hodinách
oznámil majitel rodinného domu v obci Třebotov, že v noci, když v patře spal, se kdosi vloupal do jeho domu a odcizil z peněženky finanční
hotovost. Jelikož šlo o trestní čin vloupání, věc
převzala Policie ČR.
Opět hořely kontejnery–8. ledna o šesté
hodině večerní přijala městská policie oznámení o požáru dvou plastových kontejnerů

v osadě Slunečná. Požár uhasila na místo přivolaná zásahová jednotka. Požárem vznikla škoda
zhruba 20 tisíc korun. Vzhledem k tomu byla
věc předána Policii ČR.
Smrt invalidního důchodce–12. ledna v dopoledních hodinách přijala městská policie oznámení od ženy, která chodila nakupovat invalidnímu obyvateli domu v ulici Riegrova, že její
klient zemřel. Hlídka na místo přivolala rychlou záchrannou službu, která konstatovala smrt.
Celou věc pak převzala k došetření Policie ČR.
Strážníci pomohli bezmocné–14. ledna
v dopoledních hodinách přijala služebna městské policie signál Tíseň vyslaný z rodinného
domu v ulici Jihlavská. Strážníci po příjezdu
na místo zjistili, že starší paní, která byla v tu
dobu v domě sama, spadla z invalidního vozíku
a zůstala bezmocně ležet. Hlídka poskytla ženě
nezbytnou pomoc.
Josef Dovjak, městská policie

Poděkování strážníkům městské policie za pomoc v nouzi
Ráda bych touto cestou poděkovala městské
policii v Černošicích za její okamžitou pomoc
v mé tíživé situaci dne 22. 12. 2009.
Toho dne se stav mojí 93leté matky zhoršil natolik, že jsem nebyla schopna přemístit
ji z kolečkového křesla na lůžko. Moje čtyřhodinové úsilí skončilo jejím pádem, a to
tak nešťastným, že se nemohla pohnout, ani
volně dýchat. Bylo již pozdě v noci, když jsem
se dovolala na rychlou pomoc, kde byli sice
ochotni vyslat sanitku, ale s tím, že matku
převezou do nemocnice, což jsem nechtěla.
Obrátila jsem se tedy na naši městskou policii,

i když s pocitem, že činím něco nepatřičného.
K mému údivu jsem se setkala s neobyčejnou
laskavostí a pochopením. Neprodleně přijeli dva mladí muži, kteří moji matku velmi
jemně, ale naprosto profesionálně vyprostili
a uložili na lůžko. Je mi líto, že neznám jejich
jména, protože s takovou ochotou, vstřícností
a pochopením se člověk dnes setká málokdy.
Ze srdce za to děkuji a přeji jim nejen štěstí
v osobním, ale i profesním životě. Ale také
co nejvíce setkání s tak báječným chováním,
s jakým mi poskytli tolik potřebnou pomoc.
Jana Cikrtová

Poznámka redakce
Vedoucí Městské policie Černošice Gregor Dušička nám sdělil, že strážníci, kteří poskytli
v pravý čas a na správném místě potřebnou a naprosto profesionální pomoc, byli Josef Dovjak
a Martin Vitásek.
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Hasiči informují
Letošní rok zatím přinesl hasičské jednotce neobvykle velký počet zásahů. Do poloviny ledna
jsme vyjížděli k požárům, k záchraně zvířat z řeky, k technickým zásahům v souvislosti se sněhovou kalamitou a hlavně k monitoringu řeky kvůli hrozící povodni.
Na počtu akceschopných hasičů se podepsaly
dopravní problémy, úrazy a nemoci. Další komplikací bylo i to, že jsme si tentokrát chtěli poradit bez hasičů zaměstnaných v technických službách města, kteří s maximálním nasazením udržovali Černošice v chodu v rámci svého povolání. Zvládnout výjezdy bylo proto o něco složitější než jindy, přesto se jednalo o zásahy úspěšné.
Dovolte mi o některých z nich se zmínit:
Ledové bariéry na Berounce
Řeka Berounka působí jako tichá a neškodná
řeka, ale povodně jsou na jejím toku historickou tradicí. Při pohybu ledů se plující kry většinou hromadí u Karlštejna nebo u Mokropes,
kde je řeka mělčí, a to pak může být příčinou
často i nebezpečné lokální povodně.
Například rok 2002 má každý spojený s katastrofálními srpnovými povodněmi. Tento rok se ale
Berounka vylila ze svých břehů poprvé v lednu,
kdy během několika desítek minut zatopila i domy.
Nahromaděná voda sice ledovou bariéru následně
prolomila, a tak řeka rychle klesla na původní úroveň, následky zatopení byly i tak pro spousty oby-
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vatel Mokropes velmi nepříjemné. Specifikum
této povodňové hrozby spočívá v tom, že k vzdutí
hladiny řeky může dojít velice rychle a nečekaně,
stejně tak mohou během chvilky nahromaděné
ledy zmizet i s nebezpečím, které představují.
V letošním roce se ledová bariéra utvořila nejdříve v úseku mezi černošickou lávkou a osadou Křížovy lázně. Došlo ke snížení průtoku
vody pod touto bariérou, voda vystoupala nad
ledy a hrozilo náhlé vzdutí hladiny řeky. Svolaná povodňová komise města rozhodla o informování obyvatel v ohrožených oblastech a o
přípravě druhého stupně povodňové aktivity.
Hasičská jednotka byla uvedena do stavu pohotovosti a ve spolupráci s městskou policií začala
pravidelně monitorovat stav řeky. Městská policie evidovala obyvatele v ohrožených oblastech,
velký počet potencionálně ohrožených trvale
bydlících lidí byl zjištěn i v chatových osadách.
Na Berounce se postupně vytvořila celkem tři
ledová pole snižující průtok řeky. Nejvíce se
voda hromadila u mokropeského hřiště, zadržená voda zaplavila část městské pláže a zasa-
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Hasiči s dostatečným počtem žebříků zvládli jak
cestu po ledu, tak záchranu potápky
hovala i do komunikace. Povodňová bdělost
byla odvolána v okamžiku, kdy voda začala
postupně klesat. V této době dosahuje hladina Berounky stále nadprůměrných hodnot,
ledové bariery začaly tvořit kompaktní bloky
a řeka víceméně zamrzla. Stav řeky i nadále
průběžně monitorujeme, povodňové ohrožení
v roce 2010 se prozatím odsunulo a závisí na
dalším počasí a na průběhu tání ledu a sněhu
v povodí řeky.
Zvířata ve zmrzlé řece
Ve středu 13. ledna se na našem webu kromě
aktuálních informací o stavu Berounky objevila
i VÝSTRAHA pro občany města, především pro
majitele pejsků:

Jakýkoliv pohyb po ledu na řece je mimořádně
nebezpečný. Led není pochozí, díky vodním
vírům pod bariérami se nedá určit ani tloušťka
ledu. Případná záchrana topícího se zvířete nebo
člověka je proto velmi nebezpečná jak pro laika,
tak i pro záchranné složky.
Připomínáme, že zamrzlá řeka je především
pro psy vždy nebezpečná. V místech, kde je pes
zvyklý se bezpečně pohybovat, honit kachny
apod., je jeho ochrana výhradně na jeho majiteli. Po sklouznutí do ledové vody má zvíře
minimální šanci na záchranu, na led se zpět
nevyškrábe, rychle se podchladí a rezignuje.
Necelé dvě hodiny poté, co jsme zveřejnili tuto
výstrahu, jsme obdrželi příkaz k výjezdu na
záchranu psa z řeky. Nádherná fenka labradora
běhala za kachnami i na led a na úrovni restaurace Křižárna se probořila do ledové vody. Fena
měla obrovské štěstí, zachránit ji se podařilo
jen díky tomu, že jsme mohli dorazit na místo
během několika minut. Jeden člen jednotky byl
shodou okolností na stanici, ihned proto vyrazil
s VA Toyotou pro dalšího hasiče, který kontroloval stav řeky o pár set metrů výše proti proudu.
Fenku zachránil Ivan, jištěný ze břehu lanem,
který se po žebříku na ledě doplazil až k topící
se fence, chytil ji za obojek a vytáhl na led. Podchlazenou fenu pak hasiči odvezli na stanici,
vysušili a uvázali u radiátoru, kde si počkala na
příjezd majitele, jenž to měl na druhou stranu
řeky z Lipenců přeci jenom trochu dál.
Druhý den se nám podařilo zachránit
z Berounky potápku, u potopeného ostrůvku
vedle městské pláže ji uvěznila do ledu zamrzlá
noha. Byla sice od břehu dál než fena labradora,
ale měli jsme výrazně více času na přípravu. Na
místo jsme dorazili s dostatečným počtem žebříků i hasičů a zkušený Ivan zvládl opět jak cestu
po ledu, tak záchranu potápky. Pták měl zlomené křídlo, přesto vykazoval velké známky
vitality – úspěšně klovl velitele zásahu do prstu,
své nosy jsme naštěstí ubránili. Potápku jsme
vzhledem k poranění předali veterinární službě.
Fotografie dojemně smutné fenky a klovající potápky si můžete prohlédnout na www.
sdhmokropsy.cz.
Tomáš Havlík, JSDH Mokropsy
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Vstup nadaného dítěte do základní školy
Poslední dobou se mi množí dotazy rodičů, kteří očividně pod vlivem sdělovacích prostředků
žádají, abych jim sdělil, jak pracuje škola s dětmi, které se rodičům zdají už v předškolním věku
mimořádně nadané.
„Máme doma chytré dítě, umí číst a psát, nebylo
mu ještě ani pět let! Má pro něj smysl trávit další rok
navíc v mateřské škole? A pokud ne, zvládne v pěti
letech první třídu, kde bude v mnoha případech i se
sedmiletými dětmi?“ Takové jsou dotazy rodičů.
Ano, chápu to. Někteří rodiče říkají: „Kdybychom tuto možnost měli před lety, když našim
dětem bylo pět let, četly a psaly a počítaly, tak
bychom to uvítali. Tím, že se pak v první třídě
nudily, tak se vlastně nenaučily učit se“.
Ministerstvo školství každopádně tuto možnost
rodičům talentovaných a nadaných dětí nabízí.
To, zda dítě může usednout do školní lavice
o rok dříve, než je běžné, již jde. Nedávno byla
uveřejněna novela Školského zákona. Jedná se
především o §36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.,.
O co tu jde? Dovolím si citovat:
„Povinná školní docházka začíná počátkem
školního roku, který následuje po dni, kdy dítě
dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku
v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní
docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně
tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho
zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění
povinné školní docházky podle věty druhé je také
doporučující vyjádření školského poradenského
zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od
ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře,
která k žádosti přiloží zákonný zástupce“.
Rodiče k nám s takovými dětmi chodí. Nestačí
ale, aby dítě bylo dostatečně vyvinuté rozumově.
Na to, aby mohlo do první třídy základní školy,
musí být zralé i po stránce společenské, citové
a pracovní. Nedostatečně citově vyzrálé dítě,
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jakkoliv nadané, by mohlo ve škole například
plakat, být nešťastné, uzavřené nebo by nespolupracovalo. Osobně mám pocit, že když jde dítě
do školy o rok dříve, přijde o možnost chodit tam
se svými kamarády např. ze školky, se kterými se
zná už dva, tři roky. Navíc mám pocit, že by takovým dětem byl „ukraden“ kousek toho úplně bezstarostného dětství. Školský zákon umožňuje, že
během první třídy mohou nadané děti využít
také možnost „rychlého studia“ a jeden ročník
například přeskočit. To už se na naší škole stalo
a myslím, že je to ten správný směr.
Pro pedagogy se tím, že jim mohou přibýt do
tříd pětileté děti, příliš nezmění. I teď je mezi
některými dětmi dvouletý rozdíl kvůli odkladům
a datu narození. Ale myslím, že v pěti letech by
měli do školy nastoupit jen opravdu mimořádně
talentovaní žáci.
Školní poradenské centrum
Bezpochyby je k tomu nutné odborné vyšetření.
Naše škola má zřízené Školní poradenské centrum, které je rodičům takových dětí vždy k dispozici. Personální obsazení zaručuje zevrubné
posouzení schopností žáka. Psycholog, speciální
pedagog a sociální pracovník bezpochyby rozpoznají, zda je rozumné žáka do školy zařadit
či ne. Školní poradenské centrum je i poradním
orgánem ředitele školy a má dostatečné kapacity
ke skutečně kvalifikovaným závěrům.
Toto centrum vzniklo v rámci grantu Středočeského kraje ve spolupráci s ESF. Neřeší jen práci
s nadanými žáky. Má ambice, aby se stalo nejen
centrem černošické školy, ale všech škol Poberouní.
Myslím si, že se na toto centrum můžete s důvěrou obrátit a společně s ním a příslušnou pedagogicko–psychologickou poradnou vyřešit vaše rozhodování o nástupu nadaného dítěte do školy.
PhDr. Zdeněk Moucha, ředitel ZŠ Černošice

z města a okolí

K zápisu do prvních tříd přivedli rodiče sto dvacet dětí
Rušné, hektické, ale radostné bylo pondělí 25. ledna v ZŠ Černošice. K zápisu sem v tento den zavítalo
v doprovodu svých rodičů, babiček, dědečků a dalších rodinných příslušníků sto dvacet dětí. Přivítaly
je paní učitelky, které s nimi, ale i s jejich rodiči, vedly krátký rozhovor, aby co možná nejlépe posoudily
školní zralost dítěte. Budoucí prvňáčci si poté odnášeli drobné dárky, které jim vyrobili starší spolužáci.
Do prvních tříd bylo zapsáno 102 černošických žáků, což je
nejvíc za poslední léta. Osmnáct žáků prostřednictvím svých
zákonných zástupců požádalo o odklad školní docházky.
Jako každoročně o školu projevili zájem i rodiče žáků
z obcí, které k nám spádově nepatří. Bohužel zatím nevíme,
zda je budeme moci uspokojit, protože kapacita naší školy
není neomezená. Je nutné si uvědomit, že přednostně přijímáme žáky s místem trvalého pobytu v Černošicích, a to
do výše povoleného počtu uvedeného ve školském rejstříku.
Zákonný zástupce žáka pro něj může zvolit jinou než spádovou školu. V takovém případě však nemusí být žák vždy
přijat. Důvodem nepřijetí je především naplnění nejvyššího povoleného počtu žáků školy zapsaného v rejstříku škol
a školských zařízení.
Závěrem se tedy dá konstatovat, že zájem o naší školu je
trvalý a že se všichni pedagogové již těší na nové žáky.
Mgr. Olga Bočková, zástupkyně ředitele ZŠ Černošice
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Změna svozu bioodpadu
Od 1. 1. 2010 probíhá svoz BIOODPADU vždy ve STŘEDU
Zimní svoz do 31. března – režim 1 x 14 dnů
Letní svoz od 1. dubna – režim 1 x 7 dnů
Akce Kontejnery – jaro 2010
Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny vždy od 9.00 do 14.00 v níže uvedených termínech a na sběrných místech. Upozorňujeme, že odpad přinesený po čtrnácté
hodině pracovníci svozu odmítnou.
13. 3. od 9.00 – 14.00
Mokropeská (roh na Višňovce)
Vráž (samoobsluha u trafiky)
U Mašitů
Mokropsy (Šeříková)
20. 3. od 9.00 – 14.00
Mokropsy (Dr. Janského)
Černošice (Libušina)
Černošice (Karlická)
Černošice (u kostela)

27. 3. od 9.00 – 14.00
Černošice (Poštovní)
Mokropsy (u pekárny)
Vráž (Husova – Majakovského)
Vráž (Slunečná – u kontejnerů
na plasty)
3. 4. od 9.00 – 14.00
Vráž (Dobřichovická – u trafostanice)
Karlštejnská (u trafostanice)

Černošice (Radotínská –
Sadová)
Černošice (v Kosině)
10. 4. od 9.00 – 14.00
Chatové osady
Na Vírku
Na Drahách (u hřiště)
V Habřinách
V Lavičkách

Co do kontejnerů nepatří: Sklo, plasty, papír, železný šrot (lze odevzdat hasičům Mokropsy),
lednice – nebezpečný odpad (zdarma do areálu technických služeb), barvy, ředidla a jiné chemikálie (zdarma do TS), bioodpad (větve, tráva apod. se sváží každé úterý v biopytlích, které lze
zakoupit na městském úřadu či v technických službách).
Prosíme občany, aby dbali pokynů obsluhy kontejnerů, odpad ukládali pouze do kontejnerů
a neznečišťovali okolí.
Za odbor technické služby Renáta Petelíková

Černošické granty – peníze pro vás
Kulturní komise vypsala pro rok 2010 grant pro oblast kultury. Formuláře jsou k dispozici na internetu a v podatelně městského úřadu, Riegrova 1209. Vyplněné formuláře je třeba do podatelny odevzdat do 1. 3. Podmínkou pro zařazení žádosti do grantového řízení je včasné a řádné vyúčtování
přidělené dotace v roce 2009. Další informace lze získat na telefonním čísle 251 081 538 nebo e-mail:
pavel.blazenin@mestocernosice.cz.
Za odbor kultury Pavel Blaženín

Bezplatná advokátní poradna poskytne základní informace
Město Černošice a advokátka Kateřina Malmstedt připravily pro občany města a obyvatele okresu
Praha–západ bezplatnou advokátní poradnu. A to jedenkrát v měsíci v zasedací místnosti Městského úřadu Černošice, Riegrova 1209, vždy od 15.30 do 17.30, a to ve dnech 24. 2., 24. 3., 21. 4.,
19. 5., 30. 6. Kateřina Malmstedt vám bezplatně poskytne základní informace a konzultaci, jaké jsou
vaše možnosti a jak postupovat dále při vašich právních problémech. Na každého bude vyhrazeno
zhruba 20 minut. Pokud máte právní problémy, nebojte se přijít.
(ks)
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Pozemky pod mokropeskou školou
V loňském roce jsme
na stránkách tohoto
listu prezentovali studii rozvoje prostoru
pod mokropeskou školou a vyzvali k veřejné
diskuzi nad tímto
záměrem. K dnešnímu
dni lze předložit v podstatě pět různých
variant:
1. Původní varianta navržená architekty
z ateliéru IN-Spira, která počítá se vznikem
nového městského komerčního a obytného
centra dislokovaného ve svislé střední části
řešených pozemků na ploše cca 1,5 ha. Po
obou stranách řešené plochy je umístěno
bydlení v rodinných domech.
2. Vymezení plochy pro sportovně vzdělávací centrum pod projektovanou tělocvičnou (kompaktní plocha podél Školní ulice)
v režimu veřejných funkcí, ve zbývající části
prostoru je navrženo bydlení v rodinných
domech.
3. Alternativní varianta k variantě č. 2:
sportovně vzdělávací centrum umisťuje do
podélného pruhu pod stávající školou (od
Školní ulice k ulici K Lesíku), bydlení ve zbývající části.
4. Sportovně vzdělávací centrum je navrženo na celém pozemku pod školou ve
stávající kategorii veřejné plochy, bydlení
v rodinných domech se vylučuje.
5. Tento návrh předpokládá neprovádět
žádnou změnu územního plánu a nechat
pozemky pod školou v současném stavu, tj.
nerealizovat zde nic.
Pro skutečnou realizaci jednoho z prezentovaných návrhů jsou rozhodující dva faktory: postoj vlastníků dotčených pozemků
a rozhodnutí zastupitelstva města.

První tři návrhy nalézají průnik se zájmy
vlastníků a směřují k dohodě, která znamená, že vlastníci darují městu část svých
pozemků pro realizaci jeho potřeb, tj. pro
vznik městského centra či centra sportovně
vzdělávacího, a na zbývajících pozemcích bude vlastníkům umožněno realizovat stavby pro bydlení. Tento princip již byl
také schválen zastupitelstvem a je dále zpracováván jak v novém územním plánu, tak
návrhem příslušných dohod s vlastníky.
Pro přesné vymezení funkčních ploch
v novém územním plánu jsou diskutována
následující kritéria:
1. Skutečná potřeba funkčních ploch, které
budou ve vlastnictví města.
2. Funkce sportovně vzdělávacího a volnočasového centra a možnosti jeho reálného
vzniku.
3. Ovlivnění urbanistického projektu
zástavby bydlení v rodinných domech.
4. Pravděpodobnost dohody města s vlastníky pozemků.
5. Pozitivní finanční plán projektů s ohledem na finanční možnosti města.
Největší podporu mají první dvě varianty.
Pro konečné rozhodnutí je třeba ještě zhodnotit uvedená kritéria, zohlednit především demografické rozbory zpracovatele
územního plánu a přijmout zodpovědnost
za určení způsobu rozvoje jedné z posledních velkých a významných ploch v centru města a samozřejmě uzavřít příslušné
dohody s vlastníky pozemků.
Konečná varianta funkčního využití řešených pozemků se promítne do nového
územního plánu, přesná urbanistická koncepce s podrobnostmi jednotlivých staveb
bude následně řešena v regulačním plánu.
Michal Jirout, Michal Strejček
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Zajímavosti vybrané z konceptu
Územního plánu hlavního města Prahy
Na prosincovém setkání starostů správního obvodu obce s rozšířenou působností Černošice získali představitelé měst a obcí okresu Praha západ informace nejen z oblasti přeneseného výkonu státní správy či dotační politiky kraje, ale prostřednictvím tvůrců konceptu
Územního plánu hl. m. Prahy také informace o širších vztazích hlavního města a rychle se
rozvíjejících okolních obcí.
Tvůrci konceptu Územního plánu hl. m.
Prahy se při jeho prezentaci na setkání starostů zaměřili na širší vztahy zabírající
poměrně velké okolí hlavního města. Jde
o kontaktní území, kde je patrná koncentrace problémů ve vztahu k rychle se rozvíjejícím obcím, a s tím souvisejí problémy, které je
třeba vzájemně řešit. Širší vztahy kromě záležitostí vlastního rozvoje zobrazují všechny
vztahy infrastrukturní (dopravní, technické),
dále vazby ekologické stability a vazby zeleného pásu kolem Prahy, který je považován za

velice důležitý prvek zajišťující jakousi obranu
před nežádoucím srůstáním sídel ať už uvnitř
hranic Prahy, nebo mimo její hranice.
Některé informace vyňaté z konceptu ÚP hl.
m. Prahy v oblasti širších vztahů, které by
mohly zajímat i obyvatele Černošic a okolních obcí, vám nyní přinášíme na následujících řádcích. Jde například o silniční
obchvat Radotína, parkovací terminál u Smíchovského nádraží, jezera mezi Radotínem
a Zbraslaví či již zmiňovaný zelený pás okolo
Prahy.
(red)

Zelený pás kolem Prahy
v jihozápadní části města – myšlenka či realita?
Zelený pás hlavního města Prahy či zelený prstenec kolem Prahy, jak můžeme občas slýchat, je
myšlenkou, která se objevuje již delší dobu. Doposud však nikdy nepřekročila hranici nekonkrétních úvah a strategicky formulovaných doporučení. Idea vytvoření, respektive posílení přírodně rekreačního zázemí Prahy nabyla na aktuálnosti nejen v souvislosti s přípravou konceptu
nového územního plánu pro Prahu, ale zároveň také vzrostl její význam, zejména s ohledem na
bouřlivý suburbanizační vývoj v území kolem hranic hlavního města.
Současné naplňování myšlenky zeleného pásu
však nezačalo až v souvislosti s pracemi na
územním plánu. Hlavní město nedávno pořídilo významný koncepční materiál „Prognóza,
koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny
v Praze“, v němž byly nastíněny rámcové zásady
naplnění tohoto záměru. Zároveň v době přípravy této koncepce vzniklo Programové prohlášení Rady hl. m. Prahy pro volební období
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2006 – 2010. Pražští radní v něm jasně deklarovali svůj cíl postupně zakládat základní prvky
zeleného pásu, a to v následujícím znění:
Rada bude usilovat o zakládání nových zelených ploch a tím zvyšovat ekologickou stabilitu a rekreační potenciál města. Založí základní
prvky „zeleného pásu“ kolem Prahy s cílem propojit město s okolní krajinou a dosáhnout prostupnosti krajiny pro pěší a cyklisty.

z radnice
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V návaznosti na citované programové prohlášení byla založena příslušná komise Rady hl.
m. Prahy, zasedající za účasti zástupců Středočeského kraje, různých orgánů ochrany přírody a několika dalších dotčených organizací.
Výsledkem příprav byl materiál „Koncepce zeleného pásu hl. m. Prahy“ schválený, obdobně
jako výše jmenovaná koncepce ochrany přírody
a krajiny, koncem roku 2008. Oba tyto materiály jasně formulovaly zásady, podle nichž by
měl být zelený pás postupně vytvářen. Z nich
nelze opominout nutnost spolupráce se Středočeským krajem, respektive sousedícími obcemi,
zejména při koordinaci zakládání rozvojových
ploch zeleně.
Dalším logickým krokem je promítnutí zeleného pásu do nového ÚP, jehož koncept byl
zpracován v loňském roce. V této fázi ÚP
jsme jako jeho zpracovatelé zvolili předběžnou formu vymezení oblasti pro naplnění zeleného pásu v měřítku 1:25 000 spolu se zobrazením předpokládaných vazeb do regionu (Středočeského kraje). V návrhu ÚP pak předpokládáme upřesnění zeleného pásu v podrobnějším
měřítku, zejména na základě vyhodnocení připomínek ke konceptu ÚP, které se momentálně
připravuje.
Jihozápadní segment Prahy
V jihozápadním segmentu Prahy a za jeho
hranicí je situace poněkud jednodušší než
v některých jiných oblastech, protože zde
lze některé části zeleného pásu označit za
plně funkční. Jedná se především o Radotínské údolí (včetně navazujícího území Českého
krasu) a další rozsáhlý lesní celek kolem Cukráku. Mezi nimi se nachází široká niva řeky
Berounky, dnes převážně zorněná či zastavěná (což například platí i pro město Černošice). Vzhledem k poloze nivy v záplavovém území zmíněné řeky jsme se rozhodli
plně respektovat tento fenomén, neuvažovat dále s rozvojem zástavby mimo stávající
sídla a celou nivu transformovat ve prospěch
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nových ploch zeleně a rekreačních aktivit.
To vše samozřejmě při dodržení pravidel pro
bezkolizní průtok vody za případných povodňových stavů. Konkrétně se navrhuje založení
rozvolněně pojatého lužního lesa na západním okraji Lipenců, vytvoření ozeleněného
průlehu (průlehem je myšlena mělká sníženina
vzniklá odtěžením zeminy, která nivou převede
část vody v době povodní) v Dolních Černošicích a významné doplnění solitérně či skupinově vysazených břehových porostů v dotčeném úseku Berounky. Na ostatních plochách
navrhujeme přeměnu zorněné půdy na trvalé
travní porosty (louky), čímž se vedle posílení
ekologické stability zároveň sníží riziko eroze
a splachů zeminy do řeky.
V těsném sousedství oblasti formálně zařazené
do zeleného pásu, severně od Lipenců, nedávno
vzniklo jedno golfové hřiště a vznik dalšího je
majiteli pozemků připravován.
Rekreačně využitelné vodní plochy (viz str. 30)
Hlavní město Praha i soukromé subjekty uvažují v nivě Berounky s vytěžením ložisek štěrkopísků, a to v území kolem soutoku této řeky
s Vltavou. Po zatopení vytěžených prostor by
tak vznikly nejen rekreačně využitelné vodní
plochy, ale v návaznosti na ně další zeleň, která
vhodně posílí pozitivní efekt vlastního zeleného pásu.
Nyní hlavnímu městu nezbývá než pokračovat v započaté přípravě výše uvedených aktivit a zároveň doufat, že jejich naplněním bude
úspěšně naplněna v úvodu zmíněná myšlenka
posílení přírodně rekreačního zázemí Prahy.
Koneckonců, zelený pás a související rekreačně
využité plochy budou tvořit příslušné zázemí
i pro obce kolem Prahy, takže by mohly a podle
zpracovatelů pražského ÚP i měly vhodnými
koncepčními kroky popisovanou myšlenku
podpořit. Platí to samozřejmě také pro město
Černošice.
Za zpracovatelský tým nového územního plánu
hl. m. Prahy Mgr. Martin Fejfar

z radnice

Dvě variantní řešení dopravního odlehčení Radotína
Koncept nového územního plánu Prahy přináší novinku v oblasti řešení dopravy v okolí Radotína. Navrhuje totiž koridor pro odlehčení Radotína od dopravy, která prochází obytnou zástavbou a která přichází z Poberouní směrem od Černošic. V konceptu jsou navržena dvě variantní
řešení (viz strana 30).
Základním řešením je komunikační propojení
Radotín – R4 napříč údolím Berounky. Stávající silnice II/115 ulice Radotínská Černošicích
(v Radotíně jako ulice Karlická) by se před přejezdem železniční tratě na vjezdu do Radotína
odklonila směrem k Berounce, kterou by přešla
novým mostem, obešla by z jihu stávající areál
velkotržnice a napojila by se na ulici Strakonickou v mimoúrovňové křižovatce u Krňaku –
MUK Lipence. Stávající ulice Karlická z Radotína by na tuto novou komunikaci byla napojena pomocí mimoúrovňového přesmyku.
Toto řešení nevylučuje do budoucna různé varianty řešení dopravy v Černošicích a odehrává se
z velké části na území Prahy.
Variantní řešení
Variantním řešením je návrh s východním
obchvatem Radotína. Ten ovšem nárokuje dvojí
přemostění Berounky a převádí část dopravy
mimo centrální oblast Radotína na jeho
východní okraj. Stopa komunikace je podobná
jako u základního řešení, ale za přemostěním
Berounky se komunikace stáčí na severovýchod
podél Berounky. V tomto úseku by se napojila
stávající ulice K Radotínu, která vede směrem
od silnice propojující Zbraslav a Lipence. Pak
následuje opět přemostění Berounky a vzápětí
napojení na ulici Výpadovou v Radotíně u křižovatky s ulicí Šárovo kolo (v blízkosti supermarketu). Napojení na ulici Strakonickou by
tak bylo nepřímé, prostřednictvím Výpadové
ulice a křižovatky na severním předpolí Lahovického mostu.
Efektivita a dopravní vhodnost
Útvar rozvoje hl. m. Prahy jako zpracovatel konceptu nového ÚP hl. m. Prahy doporučil k dalšímu sledování základní řešení, tj. propojení II/115 se Strakonickou ulicí a potažmo
se Zbraslaví a Lipenci. Toto řešení se jeví jako
efektivnější, dopravně vhodnější. Je rovněž čás-

tečně náhradou v platném územním plánu uvažovanému propojení Černošic a Lipenců, které
je však už nerealizovatelné díky stavebním aktivitám na území mimo Prahu.
Terminál Smíchovské nádraží
Pro oblast Poberouní je z pohledu konceptu
ÚP Prahy zajímavá i koncepce Smíchovského
nádraží jako velkého terminálu hromadné
dopravy včetně kapacitního záchytného parkoviště P+R. V rámci přestavby celého prostoru dnes rozlehlého Smíchovského nádraží
a zejména železnicí nevyužívaných ploch dojde
k vytvoření terminálu veřejné dopravy podél
Městského okruhu (ulice Dobříšská) v blízkosti
jeho křižovatky s ulicí Křížovou a Radlickou.
Zde by mělo dojít k vybudování nového velkokapacitního autobusového terminálu, a to zejména
pro linky jedoucí ze směrů mimo Prahu. Tento
terminál by do velké míry převzal funkci stávajícího autobusového nádraží Na Knížecí v blízkosti Anděla. Terminál bude propojen podchody
se stávajícími podchody na železničním nádraží
a tedy i do metra a na tramvajové zastávky. Bude
zde tak možné přestupovat na všechny druhy
dopravy s výjimkou lanovek.
Kapacitní parkoviště P+R
Součástí terminálu bude i kapacitní parkoviště
P+R (Park and Ride čili Zaparkuj své auto a jeď
hromadnou dopravou) pro kombinovaný způsob dopravy. Jeho kapacita by měla být alespoň
500 míst. Bude se tedy jednat s největší pravděpodobností o parkovací dům, který možná
bude integrován do připravované zástavby
v tomto území. Terminál bude napojen přímo
na Městský okruh. Na základě těchto návrhů
dojde ke zlepšení podmínek pro dopravní
obsluhu z jihozápadního okraje Prahy a přiléhajících částí regionu spádující prostřednictvím
Strakonické ulice.
Ing. Marek Zděradička, útvar rozvoje hl. m. Prahy
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Základní řešení dopravy v okolí Radotína

Černošice

Variantní řešení dopravy v okolí Radotína

Černošice
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Radotín

vodní plocha

vodní plocha

vodní plocha
Berounka

vodní plocha

vodní plocha

vodní plocha

z radnice

Vltava
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kultura

Přehled kulturních akcí v roce 2010
Únor
14. 2. Pohádka O Honzovi, kocourkovi a princezně
19. 2.
Jan Kořínek & Groove + Alice Bauer
20. 2.
Mokropeský masopust
20. 2.
Radek Novák a Animus band
23. 2.
Taras piano trio
27. 2.
Crazy boys of Prague
4. 3.
5. 3.
26. 3.
28. 3.

Březen
Poutníci slaví 40. výročí
Koncert Madfinger
Komorní koncert
Pohádka Smolíček, kůzlátka a Budulínek

4. 4.
17. 4.
17. 4.
24. 4.

Duben
123 minut
Den Země
Karolína Kamberská – Ex sestry Steinovy
Kola a motory (zahájení sezony)

5. 3.
11. – 16. 5.
16. 5.
8. 5.
25. 5.
30. 5.
30. 5.
10. 7.
14. – 15. 8.
28. – 8.

Červenec
Bigbeatové dunění – rockový festival
Srpen
Mariánská pouť
Lokál Fest

(Club Kino)
(Club Kino)
(sál ZUŠ)
(Club Kino)
(Club Kino)
(Club Kino)
(Club Kino)
(Club Kino)
(Club Kino a celé město)
(černošický kostel)
(Masopustní náměstí)
(Club Kino)
(Club Kino a sokolovna)
(Club Kino)
(Park Berounka)
(Komenského ulice u kostela)
(Club Kino)

4. 9.
19. 9.
24. 9.

Září
Inline Černošice – Černošická míle
Spiritual kvintet
Pitsch Bender CZ, SK

(kostel Nanebevzetí Panny Marie)
(Club Kino)

21. 10.

Říjen
Komorní koncert, pocta Mahlerovi

(sál ZUŠ)

3.-5. 12.
11. 12.
17. 12.
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Květen
Koncert Madfinger
Jazzový festival
Irena Budweiserová
Májové slavnosti
Njorek
Dětský den
Joel La Rue Smith Trio USA

(Club Kino)
(Club Kino)
(Masopustní náměstí)
(Hostinec U Mlynáře)
(sál ZUŠ)
(Club Kino)

Prosinec
Art Černošice
Adventní trhy
Trio de Janeiro

(Jedličkovy lázně)
(Komenského ulice u kostela)
(Club Kino)

z města a okolí

O činnosti naší černošické organizace Svazu důchodců
Každý týden se vždy v pondělí o druhé hodině odpolední scházíme v jídelně Domu s pečovatelskou službou. Těchto pondělků zúčastňuje se hlavně starší generace a těší se na ně. Popovídáme si při kávě, občas
slavíme svátek či narozeniny, zazpíváme si u toho, prostě děláme si radost. Například paní Dáša k nám
jezdí až z Prahy, neboť ráda vidí nás i Černošice.
Většina členů naší organizace se
zúčastňuje výletů, které pořádáme spolu s Červeným křížem.
V loňském roce jich bylo celkem pět. V květnu jsme navštívili Drážďany, hlavně historické
centrum a muzeum ve Zwingeru. Dále Stráž nad Nežárkou, Nové Město nad Metují
a zámek Opočno. Se zahrádkáři
jsme vyrazili do Českých Budějovic na výstavu v muzeu Život
a dílo Karla Klostermanna a s
DPS do Prahy na projížďku historickou tramvají se zastávkou
v Hostivicích. Navštívili jsme
i tvrz Červený Újezd.
Rovněž se Svazem důchodců Projížďka Prahou historickou tramvají se všem výletníkům velmi líbila.
Prahy 10 vyjíždíme každý rok
na pěkné zájezdy. Autobus z Prahy nás odváží na něž výhled na Prahu byl krásný. Odcházeli jsme
místo pobytu, odkud podnikáme pěkné půldenní však s pocitem stísněným, neboť v historii naší
výlety po kraji. Někteří byli na Lipně, na Vysočině republiky bylo více strastí a utrpení než radosti.
ve Vlachovicích, v Tyrolsku a v Tatrách. V Tyrol- Posledním zážitkem byla návštěva výstavy díla
sku jsme bydleli v městečku Aachenkirch, v pen- Josefa Čapka v Jízdárně Pražského Hradu. Také
zionu na břehu devět kilometrů dlouhého a 133 jsme navštívili Modrý Domeček na náměstí
metrů hlubokého jezera Aachensee lemovaného v Řevnicích, který byl vybudován za pomoci
vysokými horami. V Ötzu na italských hrani- EU. Obsluhují v něm handicapovaní mladí
cích v údolí řeky Aachy jsme navštívili památník lidé. V pěkném stylovém prostředí vaří dobré
Miroslava Tyrše, který v této divoké řece zahynul. kafíčko, pečou dobré koláče a cukroví. Prodávají
Spolu s Červeným křížem navštěvujeme divadla. své výrobky – všelijaké drobnosti.
Nejvíce se nám líbilo představení v ABC nazvané Také se zúčastňujeme rehabilitačních cvičení
Pan Kaplan má třídu rád. Občas si zajdeme i do v jídelně DPS a dvakrát týdně cvičíme v Sokole.
kina Cinema, kde jsme shlédli filmy Austrálie, Snažíme se žít svůj život smysluplně a brát od
Vévodkyně, Příběh Coco Chanel a další. Několik života to nejlepší. Přátelství, lásku k rodině,
nás shlédlo výstavu na Pražském Hradě nazva- přírodní krásy, krásy umění – knihy, divadlo
nou Tisíc let říše Inků. Výstava plná zlata, které a hudbu. Sledujeme i televizi, která nám zpesvábilo Evropany natolik, že dokázali bezohledně třuje život, kdykoliv se nám zachce. A k tomu
tuto civilizaci vyloupit a vyhubit. Smutná historie. si musíme přát, aby nám zdravíčko sloužilo co
V listopadu byl otevřen Památník na Žižkově nejdéle.
zdarma, což jsme využili. Byl krásný den, rovZa ZO SD Jiřina Pomahačová, předsedkyně
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Sokolská výprava na Severní pól překonávala hory sněhu
V neděli 17. ledna pořádala TJ Sokol Černošice tradiční výpravu na Severní pól.
Neobvykle vysoká sněhová
pokrývka, sněžení a teplota
pod nulou dokonale navozovaly polární podmínky. Sešlo
se kolem čtyřiceti dětí, hlavně
předškoláků a mladších školáků v doprovodu rodičů,
a celá výprava vybavená boby
a saněmi se vydala k pólu.
Cestou děti musely překonat
různé překážky, ale nakonec
se podařilo pól dobýt. Dokonale se přitom vyřádily. Všem
se výprava moc líbila.
Hana Fořtová,
foto Marie Burgetová

Romantismus ve velkém stylu
První počin nového roku v Základní umělecké i na módu. Příští část cyklu bude totiž věnována
škole přinesl tu pravou lednovou náladu. Melan- životnímu stylu biedermeier. Projekt, který vznikl
cholie, cit, obdiv minulosti a posmutnělí hrdinové na půdě umělecké školy (za aktivní pomoci dětí),
i posmutnělé krajiny v hudbě, výtvarném umění je určen hlavně dětem, ale první zkušenosti vypoa literatuře naplnily první setkání netradičního vídají o tom, že potěší i dospělé.
Milena Kozáková
projektu Romantismus v umění. Jeho tvůrci (paní
učitelka Hana Bláhová, MgA.
Jana Vavřínková a Michaela
Šlesingerová) pozvali do koncertního sálu velikány 19. století F. Schuberta a F. Chopina
s jejich vrstevníky. Byli jimi
malíři J. F. Millet, J. Constable,
E. Delacroix. Oni všichni společně se svými díly vytvořili ucelený obraz o umění a životě tehdejší doby. Odpolední setkání,
které lze díky jeho pestrosti
nazvat seminářem, přednáškou
i uměleckým zážitkem zároveň,
bude mít své pokračování, a to
11. března v 17.30, kdy dojde Vůz na seno, dílo Johna Constabla
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Práce s mládeží je pro černošické hasiče nejdůležitější
Členové našeho Sboru dobrovolných hasičů Černošice hodnotili v sobotu 23. ledna na výroční
valné hromadě svoji činnost v roce 2009. V roce, ve kterém sbor oslavil už 105. výročí svého
založení.
V průběhu uplynulého roku jsme se zaměřovali
nejen na výcvik zásahového družstva a údržbu
výstroje a hasičské zbrojnice, ale i na kulturní
a společenskou činnost, a především na práci
s mládeží, která pro nás zůstává hlavním úkolem. Formou výcviku, her a naučných zájezdů
chceme získat mladé hasiče pro práci v požární
ochraně. Doufáme, že se nám to podaří a mladí
členové sboru budou pokračovateli v hasičské
činnosti, která je zárukou bezpečnosti všech
našich spoluobčanů.
Na výroční valné hromadě byli rovněž oceněni
členové čestným uznáním za práci ve sboru
a věrnostními stužkami za léta ve sboru. Společné setkání pak bylo zakončeno občerstvením,
hudbou a tancem.
V současné době chystáme účast na konferenci
Okresního sdružení hasičů, ze které vyplynou
další úkoly pro činnost našeho sboru.
Oldřich Kačírek, starosta sboru
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Z historie Dolních Mokropes – pokračování
V minulém čísle Informačního listu jsme si připomněli činnost Tělocvičné jednoty Sokol. Další
organizací, která byla založena v původních samostatných obcích Horní Černošice a Dolní
Mokropsy, byla Dělnická tělocvičná jednota. A to jako složka Sociálně demokratické strany,
netvořila tedy samostatný celek.
Dělnická tělocvičná jednota byla založena v roce
1912 v Černošicích. Cvičilo se v restauraci Pod
lesem. Cvičení se zúčastňovalo v průměru dvanáct borců a jediným nářadím byly žíněnka
a hrazda. Prvním cvičitelem byl pan Peka, po
jeho odchodu do Sokola to byl pan Pechar.
Zúčastňovali se veřejných cvičení v okolních
obcích, a to až do roku 1915, kdy jim v další činnosti zabránila 1. světová válka. Po jejím skončení v roce 1919 začali cvičit nejen muži a ženy,
ale i žactvo. Náčelníkem byl Oto Pechar.
V roce 1921 došlo k rozkolu ve straně, vznikla
sociálně demokratická levice, která založila
vlastní Federativní DTJ. V témže roce se v Praze
pořádaly olympiáda a spartakiáda. Místní cvičenci odjeli do Prahy společně, teprve tam se
rozdělili. Cvičenci věrní DTJ odešli na olympiádu na Letnou a příznivci FDTJ šli cvičit na
spartakiádu na Maniny. V Černošicích pak
pokračovala v činnosti jen FDTJ pod taktovkou

KSČ. Chtěla vybudovat vlastní kulturní stánek,
získala i parcelu. To však jejím členům zabralo
tolik času, že přestali cvičit, a jediná činnost se
odehrávala na schůzích KSČ. Od této organizace se v roce 1924 ještě oddělil a osamostatnil
se oddíl těžkých atletů.
V roce 1933 byla založena DTJ v Dolních Mokropsech, ke které se připojili i členové z Černošic.
Prvním starostou byl zvolen Hanuš Březina, místostarostou Antonín Bárta, jednatelem František
Ejem, náčelníkem Oldřich Podskalník (pozdější
kronikář) a místonáčelníkem Josef Liška. Cvičilo se v hotelu u Kulhavých (dnes Kazín). Letní
cvičiště bylo u fotbalového hřiště v Mokropsech.
Členové cvičili na III. Dělnické olympiádě na
Strahově. Činnost ukončila až 2. světová válka.
Na rozdíl od vlastenecky založených, cílevědomých a houževnatých Sokolů po skončení války
DTJ zanikla. Její činnost již nebyla obnovena.
Milena Křížová

Členové vedení nově vzniklé Dělnické tělocvičné jednoty Černošice-Mokropsy.
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Foto 1–Nákladem 1833 Kč bylo upraveno letní cvičiště u fotbalového hřiště v Mokropsech; foto 2–Žactvo DTJ Mokropes a Černošic na III. Dělnické olympiádě v Praze na Strahově v roce 1933; foto 3–Žactvo s náčelníkem Oldřichem Podskalníkem; Foto 4 a 5–Členové DTJ cvičící na Strahově.
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Městská garda v Molsheimu v podání elitních šermířů z Alotria
V prosinci loňského roku se na pozvání místní radnice zúčastnila černošická skupina historického
šermu Alotrium vánočních historických slavností v Molsheimu v Alsasku, městě s deseti tisíci obyvateli vzdáleném šest set padesát kilometrů od Černošic. Molsheimští si šermíře z Alotria vyhlédli
už před dvěma lety na oslavách 900 let založení bavorského Gerbrunnu, partnerského města Molsheimu i Černošic. Moc se jim líbili, a tak pozvání na sebe nenechalo dlouho čekat.
No a jak zapůsobily slavnosti v Molsheimu na
členy skupiny Alotrium? O tom hovoří Ing.
Josef Kutílek, šéf agentury Alotrium: „Jsou velkolepé zapojením místních spolků i obyvatel,
například místní ženy ušily v průběhu let pro
potřeby slavností stovky historických kostýmů.
Přípravě akce se věnuje společnost pro městské oslavy složená výhradně z dobrovolníků.
Vlastní slavnost začíná v neděli okolo desáté
dopoledne slavnostním průvodem starosty, radních a městské gardy, tentokrát tvořené šermíři
a Alotria. Oděni v historických kostýmech kráčejí účastníci průvodu z radnice na náměstí, kde
starosta představí účinkující. Následuje oběd
coby součást programu. Odbývá se v ohromných historických prostorách bývalé mincovny,
která pojme zhruba půl tisícovky kostýmovaných účinkujících. Atmosféru doplňuje živá his-
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torická hudba. Odpoledne pak projdou městem dva velkolepé průvody, kterých se účastní
stovky lidí nejen v kostýmech historických, ale
též v kostýmech zde populárních bytostí–lesních víl, skřítků, elfů či lesních mužíčků. Vše
doplňuje vystoupení francouzských kolegů šermířů a drezůry vlků a medvědů.
Pokud jde o naše vystupování či zázemí, vše
bylo skvěle připraveno a organizováno, řekl
bych s německou důkladností a francouzskou
elegancí. I když jeden problém se však přece jen
vyskytl: Jedete- li do Alsaska a nemluvíte francouzsky či německy, těžko se domluvíte. My
anglicky mluvící jsme však měli štěstí. Potkali
jsme Zbyňka, českého příslušníka elitní Legion
Etrangere – francouzské cizinecké legie, který
nám pomohl zdolat jazykové bariery“.
(red)

z města a okolí

Tříkrálové poděkování všem, kteří přispěli na dobrou věc
Také letos se stejně jako v minulých dvou letech konala v našem městě Tříkrálová sbírka Arcidiecézní charity. Tento rok se však mimořádně uskutečnila ve dvou dnech a ve dvou formách.

Ve středu 6. ledna se skupina tří malých koledníků (s dospělým doprovodem) dostavila s kasičkou na městský úřad, kde
je uvítala paní místostarostka Helena Langšádlová. Tři králové poté v jejím doprovodu a za asistence paní fotografky
Informačního listu prošli všemi kancelářemi. Všude je vítaly
úsměvy a milá slova. Každému pěkně zazpívali, popřáli
mnoho štěstí v novém roce a přijali finanční příspěvek do
kasičky. Dárci byli štědří, koledníci vybrali více než tisíc korun.
V sobotu 9. ledna se uskutečnila druhá část sbírky –
Tříkrálový průvod. Vydal se po své tradiční trase od Masopustního náměstí na Vráž k Domu s pečovatelskou službou. Tento rok navštívili účastníci průvodu třiadvacet
domácností, některé příspěvky však věnovali do kasiček
i náhodní kolemjdoucí. Na několika místech koledníky
čekalo výborné občerstvení, koníky pak jablka. Navzdory
obavám z krize se díky štědrosti místních lidí podařilo
vybrat do kasiček Charity Neratovice celkem 6496 korun.
Rády bychom poděkovaly nejen přátelům a známým, kteří
nás přišli podpořit zpěvem a hrou na hudební nástroje, ale
také dobrým lidem, kteří přispěli na dobrou věc.
Za organizátory a účastníky akce
Dagmar Cvrčková a Edita Metličková

39

informace

Únor v Mateřském centru Tam Tam Mraveniště
4. 2. (čtvrtek)–Šaty dělají člověka – přijďte si užít legraci, pořádně se vyhastrošit a popovídat si
o tom, co, kdy a proč nosíme na sobě.
11. 2. (čtvrtek)–Zima je stále s námi, pojďme si společně hrát na sněhové vločky. Čeká vás pohádka
O sněhových vločkách a veselé tvoření.
18. 2. (čtvrtek)–Indoor ZIMNÍ OLYMPIÁDA pro všechny, kteří se nekvalifikovali na OH ve Vancouveru, a přesto se cítí být šampióny! Soutěžit se bude v běhu na lyžích, krasobruslení, ledním
hokeji a koulování. Odvážlivci budou moci vyzkoušet i skoky na lyžích, a to vše v suchu a v teple,
v zázemí komunitního centra MaNa. Na závěr nebudou chybět stupně vítězů, medaile, děkovné projevy a rozhovory s novináři.
25. 2. (čtvrtek)–Poslední zimní čtvrtek bude ve znamení ledových rampouchů. Těšte se na Rampouchovou pohádku a ledové pokušení.
MC Mraveniště můžete se svým dítkem ve věku od 2 do 5 let navštívit každý čtvrtek od 9 do 11 hod.
Pátek patří miminkům a batolátkům do dvou let v doprovodu rodičů v čase od 9 do 11 hod. v komunitním centru MaNa naproti kostelu. Kontakt: mraveniste@seznam.cz, 603 283 939, 603 200 569.
Těšíme se na Vás!
Hedvika, Simona, Radka, Lenka, Kamila, Hanka, Dáša

Mezinárodní výstava koček má pomoci opuštěných zvířatům
V Clarion Congress Hotelu, Freyova 33, Praha 9 (stanice metra
Vysočany), se 13. a 14. února uskuteční mezinárodní výstava
koček. Po oba dny budou k vidění kočky čtyř posuzovacích skupin: perské a exotické, polodlouhosrsté, krátkosrsté, orientální
a siamské. Pro veřejnost bude výstava otevřena od 9.30 do 17.00.
Parkování je možné bezplatně v podzemních garážích hotelu
Clarion a nákupní galerie Fénix. Na výstavě bude široká nabídka
krmiv, chovatelských potřeb a tematických dárkových předmětů.
Je rovněž připravena velká expozice opuštěných kočiček a koťat
z OS Podbrdsko, kterým můžete pomoci najít nový domov nebo
alespoň přispět krmením či finančním dárkem. Těšíme se na vaši
návštěvu.
Mirka Richterová, Říční 25, Mokropsy

kultura

Legendární skupina ABBA v Černošicích!
Srdečně zveme všechny příznivce švédské legendární skupiny 70. let. Přijďte si 13. 2. od 20.00
poslechnout dvouhodinovou show desetičlenného profesionálního souboru ABBA world revival.
Vlastní produkce je profesionální živou interpretací skladeb ABBA na špičkové úrovni, včetně dokonalé image, dobových kostýmů a pódiové choreografie. Celé představení je skvělé hudební LIVE
SHOW. Sál restaurace Jedličkovy lázně, Ukrajinská 513, Černošice–Mokropsy, tel.: 724 136 062,
602 396 306.
(mb)
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Pohádka O Honzovi, kocourkovi a princezně
Odbor kultury srdečně zve v neděli 14. února od 16.00 do Clubu Kino na pohádku O Honzovi,
kocourkovi a princezně v podání divadla Hračka. Na motivy francouzské pohádky se rozvíjí veselý
příběh kocourka a Honzy, kteří přemohou zlou ježibabu a čaroděje a vysvobodí zakletou princeznu.
Veselé a zajímavé představení je srozumitelné i těm nejmenším. Režie Jaroslav Vágner, výprava Václav Svěrák. Vstupné 70 Kč.
(pb)

Jan Kořínek and Groove + Alice Bauer – Our Kind of Blues
Odbor kultury vás zve v pátek 19. 2. od 20.30 do
Clubu Kino na koncert Jana Kořínka and Groove s fenomenální zpěvačkou Alicí Bauer. Kapela
hraje ve složení Alice Bauer (zpěv), Jan Kořínek
(Hammond organ), Libor Šmoldas (kytara) a Martin Novák (bicí). Our Kind of Blues je projekt Jana
Kořínka a Alice Bauer. V září natočili bluesovou
desku, která by měla vyjít v průběhu roku 2010.
Turné chystají až po vydání desky, ale už teď se
posluchači mohou na koncertech těšit z kousků,
kde oba umělci staví na odiv svou lásku k blues.
Ačkoliv jsou všichni členové kapely evropského
původu, jejich projev je v tomto původně americkém žánru nebývale ryzí. Na desce Our Kind of
Blues si jejich blues žije svým vlastním životem.
Jméno Jana Kořínka je na české hudební scéně
dobře známé. Jeho nahrávky i koncerty doplňuje
řada zahraničních i domácích, bluesových i jazzových sólistů, např. Eb Davis, Lorenzo Thompson,
John Lee Sanders, Sharon Lewis, Osian Roberts, Nick Etwell, Rostislav Fraš, The Kinsey Report a další.
V poslední době Kořínek koncertuje i s Miroslavem Žbirkou v jeho doprovodné kapele. Alici Bauer lze
slyšet na koncertech s jejím vlastním jazzovým triem; kromě toho je členkou OPSO Pavla Klikara, se
kterým natočila dvě CD. Nejvýznamnějším plodem její spolupráce s bratrem Varhanem O. Bauerem
je kvasibarokní koloraturní árie z filmu Miloše Formana Goyovy přízraky. Bližší informace najdete na
www.jankorinek.com, www.alicebauer.com. Vstupné 120 Kč.
Za odbor kultury Pavel Blaženín

Radek Novák zpestří masopustní odpoledne
Odbor kultury vás srdečně zve v sobotu 20. 2. po ukončení masopustního programu (od 16.00)
na hudebně zábavný večer do hostince U Mlynáře. K tanci a poslechu bude hrát multiinstrumentalista Radek Novák. Na své si přijde každý, neboť Radek hraje i písničky na přání a v jeho repertoáru najdete takřka vše od lidovek přes Rock, Rock n Roll až po moderní muziku. Nezapomeňte
tedy–sobota 20. 2., hostinec U Mlynáře, Masopustní náměstí v Mokropsech a univerzální hudba
pro všechny věkové kategorie.Více informací najdete na http://www.one-man-band.cz/. Vstupné
zdarma.
(pb)

41

kultura

Taras Piano Trio v koncertním sále Základní umělecké školy

Srdečně vás zveme 23. 2. od 18.30 do koncertního sálu ZUŠ Černošice, Střední 403, na koncert
v rámci cyklu Setkání k poslechu vynikajícího mladého Taras Piano Trio. Tento soubor ve složení
Radim Kresta (housle), Hana Volková (klavír) a Václav Petr (violoncello) během několikaletého
společného působení zaznamenal již mnohé úspěchy na zahraničních interpretačních soutěžích.
Trio vystupuje na českých i světových pódiích. Na koncertu zazní skladby ze stěžejního triového
repertoáru W. A. Mozarta, L. van Beethovena a J. Brahmse. Milovníci hudby si jistě přijdou na své.
Vstupné je 100 Kč, senioři a děti 50 Kč. Těšíme se na vás.
Odbor kultury a Jana Vavřínková, SRPŠ ZUŠ Černošice

Crazy Boys of Prague a Darja Kuncová v Clubu Kino
Město Černošice srdečně zve v sobotu 27. 2. od 20.30 do Clubu Kino na večer plný evergreenů
zlaté éry jazzu a swingu (20. až 40. léta). Skupinu Crazy Boys of Prague tvoří volné sdružení špičkových profesionálních hudebníků, majících za sebou nespočet vystoupení v jazzových klubech
v Německu, Rakousku, Francii, na mezinárodních jazzových festivalech a přehlídkách v Anglii,
Holandsku, Dánsku, Švýcarsku či Španělsku. Po úspěšné premiéře v rozhlasovém pořadu Tobogan
Aleše Cibulky vystoupí v Černošicích s fenomenální zpěvačkou Darjou Kuncovou. Vstupné 100 Kč.
Za odbor kultury Pavel Blaženín

Poutníci oslaví v Černošicích 40. výročí
Odbor kultury zve ve čtvrtek 4. 3. od 20.30
do Clubu Kino na dnes již legendární Poutníky, kteří v letošním roce hrají už čtyřicátou
sezonu. Jsou známí svým osobitým přístupem
k písním ve stylu bluegrassu a country i vlastními skladbami, které přesáhly rámec těchto
stylů. Některé z nich u nás již zlidověly. Celý
letošní rok soubor vystupuje s pořadem Poutníci slaví 40, jehož dramaturgie je postavena na
vzpomínkách na začátky bluegrassu a country
hudby v Americe i u nás. Během koncertu se
vzpomene i na začátky Poutníků a připomenou se nejslavnější skupinová CD a LP, kterých
vydali zatím 12. Posluchači tedy uslyší písničky jak z oblasti americké, tak české country hudby
a kapelní hity jako je Panenka, Telegrafní cesta, Pojďme se napít či Hotel Hillary. Kapelou prošla za
její čtyřicetiletou historii spousta předních českých hráčů na bluegrassové nástroje. Za všechny jmenujme zpěváka a skladatele Roberta Křesťana, banjistu Luboše Malinu či Petra Brandejse, rovněž
banjistu. Základ současné kapely tvoří Jakub Bílý (zpěv, kytara), Jan Máca (zpěv, mandolína), Peter
Mečiar (banjo, dobro) a Jiří Karas Pola (kapelník, kontrabasista a zpěvák). Více informací najdete na
www.poutnici.cz. Vstupné v předprodeji v trafice na náraží 120 Kč, na místě 140 Kč.
Za odbor kultury Pavel Blaženín

42

kultura

Kulturní akce v mikroregionu Dolní Berounka
Dobřichovice
5. 2. (Fürstův sál, 20.00)–Bretonská hudba ve střední Evropě v podání skupiny BRAN, která je pravidelným hostem Balbínovy poetické hospůdky. Předprodej v knihovně. Vstupné 150/100 Kč.
13. 2. (Fürstův sál, 18.00)–Z Čech do Indie – cestovatelská přednáška autorky akademické malířky
Dany Puchnarové o její knize včetně promítáním.
21. 2 (Fürstův sál, 15.00)–divadelní představení pro děti – lidová krkonošská pohádka O dvou
Maryčkách.
Rodinné centrum Fabiánek
Rodinné centrum Fabiánek sídlí v budově ZUŠ v Lomené ulici 159 a nabízí program pro děti předškolního věku a jejich rodiče i pro celé rodiny. Důkazem je nový kurz s názvem S Fabiánkem na síti
aneb Internet pro dříve narozené, který bude probíhat každé úterý od 9. února od 17.00 do 18.00
v budově ZŠ (u mostu). Naučíte se ovládat počítač, posílat e-maily, vyhledávat informace na Internetu a seznámíte se např. i s možností telefonování přes počítač. Místo v kurzu si můžete rezervovat na tel. čísle 739 669 235 každý všední den od 13.00 do 15.00. Cena kurzu je 300 Kč za 10 lekcí.
A na co se mohou těšit děti? Ve čtvrtek 18. 2. od 9.30 si mohou s rodiči přijít do herny vyrobit vlastní
krmítko pro ptáky. Vyrábět budeme z přírodních materiálů, které zajistíme. Proto je nutná rezervace
místa na rcfabianek@seznam.cz. Vstupné je 50 Kč/rodina.
Pokračují i pravidelné kroužky RC Fabiánek: v pondělí od 10.00 Hrátky s batolátky a ve čtvrtek od
9.00 Kdo si hraje, nezlobí. K pátečnímu kurzu angličtiny pro pokročilé s možností hlídání dětí se lze
přihlásit na e-mailu: kristina@dobnet.cz.
V sobotu 6. 3. od 9.00 do 12.00 se v Sále Dr. Fürsta uskuteční burza dětských věcí. Podrobnosti
najdete na www.rcfabianek.estranky.cz.
Libuše Stupavská, RC Fabiánek
Zimní radování a tvoření v Lumku
Zima je pravý čas na dovádění, zpívání a tvoření nejen ze sněhu a ledu, ale též z materiálů, kterými
můžeme sníh napodobit. Pro děti je sníh úžasný spoluhráč a pomocník – na sáňkách a bobech či
lopatách to skvěle jezdí, ty největší koule se hodí na sněhuláky nebo na opevnění, ty malé zase na
koulovačku. S Lumkem i Lumečkem proto každý den vyrážíme s bobem a lopatami na klouzačku
nebo krmit labutě a kachny k řece. Staráme se také o zásobu na krmítku, které jsme loni vyrobili
a dodnes slouží ptáčkům v zimě, aby tam našli své dobroty. Na sněhu je také vidět mnoho stop. Je
zábavné v nich číst, nebo tvořit své vlastní. Také zkoumáme, co se stane se sněhem a ledem, když si
je přineseme do tepla. V teple v Lumku pak můžeme své zážitky a pozorování z venku přenášet do
malování a jiného tvoření. Vata, hebká jako sníh, i když tolik nestudí, pomůže na papíře vykouzlit
placatého sněhuláka, srolovaný stříbřitý alobal připomíná rampouchy... Barvy pro toto období jsou
studené a chladné jako počasí venku – kraluje bílá a světle modrá, sem tam šedivá. Kromě tvoření
a povídání je sníh a příroda v zimě inspirací i pro básničky, písničky a pohádky – a to jak čtené, tak
i hrané v našem divadélku.
Mgr. Renáta Bartoníčková, Ing.Barbora Tesařová, www.ilumen.cz
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Lety
Únor v Rodinném centru Leťánek
13. a 27. 2. (vždy od 9.00 do 16.00 v sále U Kafků)–Respektovat a být respektován. Pojďte si s PhDr.
J. Nováčkovou, CSc. prostřednictvím dvou zážitkově vedených celodenních seminářů osvojit nové
dovednosti a schopnosti komunikace. Díky praktickému nácviku řešení nejčastějších problémových
situací, se kterými se rodiče při výchově dětí setkávají, a skupinové práci s ostatními rodiči získáte
nové poznatky, jak na své potomky vyzrát. V semináři budeme rozebírat nejčastěji používané „tradiční“ přístupy (příkazy, domlouvání, hrozby, vyčítání, dávání za vzor atd.) a přicházet na to, proč
někdy nezabírají.
17. 2. (od 19.00 v letovské knihovně)–Roční období z pohledu tradiční čínské medicíny. Terapeutky
shiatsu Karolína Benešová a Iva Tučková vám představí jarní element – dřevo – z pohledu tradiční
čínské medicíny. Budou povídat o jeho vlivu na naše zdraví, chování, stravování a také, jak je možné
případnou nerovnováhu upravit, např. cvičením, skladbou stravy nebo účinnou masáží.
19. 2., 26. 2., 5. 3. (vždy od 12.30 v sále U Kafků)–Masáže dětí a kojenců. Ve třech dvouhodinových
kurzech se naučíte masírovat své děti a pozitivně využívat působení doteku. Naučíte se dotekové hry,
míčkovací techniku, základní reflexní plošky na chodidlech, probereme i co a jak dál ve výchově dětí
a problematiku aromaterapie – jaké oleje a jak je využívat při péči o děti. Kurzy jsou vhodné již pro
děti od prvního měsíce i pro maminky, které miminko teprve čekají. Do kurzů je nutné se předem
přihlásit na info@letanek.cz. Při objednávce zašlete jméno, příjmení, telefon, e-mail, město. Více na
www.letanek.cz.
(bt)

Roční bilancování v černošické městské knihovně
Naše černošická knihovna úspěšně vstoupila do druhého měsíce nového roku. Určitě však
nebude od věci připomenout si, jaký byl ten rok uplynulý.
A s radostí můžeme konstatovat, že byl úspěšný. Černošická knihovna zaznamenala desetiprocentní
nárůst počtu nových čtenářů. Navštívilo ji 5412 čtenářů, kteří si vypůjčili 15 479 knih. Mohli vybírat z 480 novinek.
Nejčtenějšími knihami v oblasti beletrie pro dospělé se staly tituly: Giller, Katarína–Ráno nepláču;
Brown, Sandra–Exkluzivně; Hardenová, Helena–Smrt ve vavřínovém lese.
V naučné literatuře pro dospělé se na prvních místech umístily knihy: Dvořák, Otomar–Největší
české záhady; Schot, Hana–Máma Masajů; Kabátová, Zita–Můj recept na dlouhověkost.
V dětské literatuře patří mezi nejčtenější: Brezina, Thomas–Klub záhad. Pomsta hraběte Gundolfa;
Davis, Jim–Garfield mluví s plnou pusou a Dixon, Philip–Rytíři a hrady.
V uplynulém roce jsme se těšili z moha návštěv dětí ze základní školy, které se spolu se svými učitelkami přišly seznámit s knihovnou. Díky tomu jsme získali nové malé čtenáře.
V říjnu proběhlo první autorské čtení. Do Černošic přijela paní Anna Johana Nyklová, autorka cestopisu Babka Ťapka na kraji světa aneb Nový Zéland očima české babičky. V březnu a říjnu se konal
týden čtení. Děti mohly číst svým rodičům, babičkám a dědečkům úryvky z knížek. Za to je čekala
sladká odměna. Celý rok se střídaly výtvarné soutěže a vědomostní kvizy pro naše čtenáře školou
povinné. Doufáme, že vylosované vítěze potěšily naše knižní odměny.
Přihlásili jsme se do projektu Česká knihovna, pořádaného Moravskou zemskou knihovnou v Brně,
a získali dotaci na nákup českých knížek.
Na závěr dovolte, abych všem našim čtenářům popřála hodně zdraví a štěstí v celém novém roce 2010,
hodně volného času na čtení knížek a k návštěvám knihovny.
Šilhánková Irena, knihovnice
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Nové knihy v Městské knihovně Černošice
Beletrie:
BECK, Glen: Svetr k Vánocům – dojemná a místy tajuplná knížka o štěstí a lásce, o tom, že si nikdy
nevážíme toho co máme; ČÁLKOVÁ, Alena: Jak potrestat školníka – humorný román; DEAVER,
Jeffery: Kříže u cesty – psychologický thriller; FISHER, Mark: Muž, který chtěl být bohatý – román
o cestě k moudrosti a bohatství; GROSSMAN, Lev: Mágové – fantasy literatura; KING, Stephen:
Noční směna – hororové povídky; LACEY, Robert: Slavné příběhy anglických dějin – kniha renovovaného britského historika nabízí poutavé a vtipné líčení známých a méně známých příběhů
a osobností anglické historie; MEYER, Stephaenie: Hostitel – román na pomezí sci-fi a hororu;
NORTH, Freya: Rodinná tajemství – román pro ženy; PROCHÁZKOVÁ, Kateřina: Bacha, na
zdi za tebou leze mravenec – čtivý příběh ze současnosti; PUZO, Mario: Sedm katů z Mnichova
– špionážní román; ROTH, Philip: Lidská skvrna – psychologický román; ŠMÍD, Zdeněk: Starci
na Aljašce, aneb proč bychom se nezmrazili – humoristický cestopis; WELDON, Fay: Lázeňský
dekameron – román o životě současných žen.
Naučná literatura:
ANDEWS, Sarah: Kanárské ostrovy–průvodce; BERKMOES, Ryan Ver: Bali do kapsy–průvodce;
HORA-HOŘEJŠ, Petr: Toulky českou minulostí – od časů Marie Terezie až do konce napoleonských válek; KERSHAW, Ian: Hitlerův mýtus – obraz a skutečnost ve třetí říši; KLAUS, Václav: Kde
začíná zítřek–v této bilanční knize se prezident republiky ohlíží za posledními dvěma desetiletími
vývoje naší společnosti a podrobuje důkladné analýze průběh ekonomické a politické transformace
Československa resp. České republiky od pádu komunismu po současnost; KOLÁČEK, Luboš Y.:
Špatní žáci, rebelové a jiní géniové–neslavné mládí slavných; KRUMLOWSKÝ, Felix: Jména z českých dějin, které byste měli znát – kniha shrnuje poutavé portréty stovky našich historických osobností; MOULIS, Miloslav: Druhý rozsudek vykonán–dramatické osudy Josefa Moulise, právníka
a československého legionáře; PARRAMÓN, José M.: Základní malířské motivy – rady, jak malovat; ROSTEN, Leo: Jidiš pro ještě větší radost – kompletní slovník jidiš výrazů doprovázených příběhem, anekdotou nebo hořkou glosou o životě.
Pro děti a mládež:
Příhody pošťáka Pata; Sluníčko sedmitečné–knížky pro nejmenší; BENN, Amélie: Leonardo da
Vinci a zloděj obrazů–detektivní příběh; BINAR, Ivan: Bibiana píská na prsty–příběh ochrnuté
malé holčičky Bibiany plný jemného slovního humoru; MILER, Zdeněk: Krtek a potopa–leporelo;
SCHEFFLER, Ursel: Detektiv Klubko. Tajemství žlutého kufru–detektivní příběh s lupou; ŠTÍPLOVÁ, Ljuba: Muž z budoucnosti–příběhy Čtyřlístku; ŠVANDRLÍK, Miloslav: Kopyto a Mňouk
a maháradžova pomsta–nová dobrodružství žáků Kopyta a Mňouka; WILSON, Jacqueline: Ilustrovaná máma–čtení pro dívky.

Otevírací doba v knihovně:

Pondělí: 9.00 – 11.30; 12.30 – 18.00
Čtvrtek: 12.30 – 16.00
Středa: 9.00 – 11.30; 13.00 – 19.00
Pátek: 9.00 – 11.30
Naše telefonní číslo: 251 641 501; naše e-mailová adresa: knihovna@mestocernosice.cz; on-line
katalog knihovny najdete na webových stránkách města: www.mestocernosice.cz nebo na webových stránkách knihovny: www.naseknihovna.cz/cernosice.
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Otevřeno denně: po-so od 17:00 hod, ne od 15:00 hod
USA / 2009 režie: R. Emmerich thriller 158 min.
VSTUPNÉ: 70 Kč 20:00
2.2. 2012
Hrají: John Cusack, Amanda Peet, Woody Harrelson, Thandie Newton, Chiwetel Ejiofor ...

út

KINO

5.2.

pá
LIVE

Mayský kalendář by měl dosáhnout konce svého třináctého cyklu 21. prosince 2012.
Po tomto datu už podle nejmoudřejších mužů této dávné civilizace nebude nic ...

“YUOR MOTHER FEST” - METALCORE

6.2. DJ BOOTY + DJ TOMMY
so

DJ

7.2.
ne

DĚTSKÉ
KINO

VSTUPNÉ: 90 Kč

Spill The Hero’s Blood, Suffocate With Your Vomitus, Kentucky Fried Choirboy,
This Night Draws The End, Killed By Summer, Apostate
Hudební festival metalcor kapel pro ty, co mají rádi skutečně pořádný nářez ...

PRINCEZNA A ŽABÁK

KINO

PLES

Sokol Černošice a SK Černošice vás srdečně zvou na velkolepý ples sportovců.
Začátek - 20:00 hod, předtančení - 21:00 hod, bohatá tombola - 23:00 hod.

O HONZOVI, KOCOURKOVI A PRINCEZNĚ
14.2. POHÁDKA
Odbor kultury vás srdečně zve v neděli 14. ůnora od 16.00 do Club kina na pohádku

ne

DĚTSKÉ
D IVADLO
46

v podání divadelního souboru Hračka. Veselé a zajímavé představení je srozumitelné
i těm nejmenším.
VSTUPNÉ: 70 Kč

K

2

L

hod.

20:30
hod.

a zvláště vytříbený a osobitý vokální projev v angličtině, který začíná být v českém
mainstreamu konečně přijatelný.
Na začátek večera se představí kapela Ymrvere z Dobřichovic. Rock band, který se těžko dá
poslouchat pěkně z gauče, s nataženýma nohama a něčím na zub před sebou.
VSTUPNÉ: 200,- Kč

2

20:00

V městečku zvaném Panika, na dohled od farmáře Stevena a jeho ženy Jeanine, žijí v jednom
domě Kovboj, Indián a Kůň. Nerozlučná trojice přátel prožívá bizarní dobrodružství, jež je zavedou
mimo jiné do středu země, zamrzlé tundry a paralelního podvodního světa obývaného podvodnickými
příšerkami se špičatými hlavami.Excentrická komediální šaráda plná vypilovaných odzbrojujících
gagů, vycházející mimo jiné z dědictví surrealismu, nabízí animovanou akční podívanou
par excellence.
VSTUPNÉ: 70 Kč

13.2. PLES SPORTOVCŮ
so

16:00

Walt Disney Animation Studios uvádějí animovanou komedii zasazenou do velkého města
hod.
New Orleansu. Od tvůrců filmu „Malá mořská víla“ a „Aladdin“ přichází klasická pohádka
s moderní zápletkou. Zachycuje krásnou dívku jménem Tiana, žabího prince, který zoufale touží
stát se opět člověkem a osudný polibek, který oba dovede do veselého dobrodružství tajuplnými
VSTUPNÉ: 70 Kč
bažinami Louisiany.

VSTUPNÉ: 90 Kč
CHOICE + YMRVERE
12.2. 1ST
1ST Choice je pražská kapela, jejímž poznávacím znamením jsou chytlavé skladby

pá
LIVE

hod.

VSTUPNÉ: 50 Kč

USA / 2009 režie: R. Clements animovaný 97 min.

DĚ
K

19:30

Electro radio dance mix hits vám na sobotní večer vezou ostřílení DJ z blízké Zbraslavi. 20:00
hod.

V MĚSTEČKU FR / 2009 režie: S. Aubier animovaný 75 min.
9.2. PANIKA
Hrají: Stéphane Aubier, Jeanne Balibar, Bouli Lanners, Vincent Patar, Benoit Poelvoorde ...

út

hod.

2

20:00
hod.

2

J
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16.2.

PAMĚTNICE

KINO

Bývalí spolužáci se scházejí po šedesáti letech na školním sraze, nepochybně posledním,
v tváří tvář spolužačce Milušce Bínové. Bínová, kdysi nejoblíbenější spolužačka, dnes přijíždí
po letech do rodného města, rozhodnutá zjistit, který z jejich spolužáků ji kdysi zničil život …

ČR / 2009 komedie režie: V. Štancel
90 min
VSTUPNÉ: 70 Kč
Hrají: : Libuše Švormová, Tomáš Magnusek, Zita Kabátová, Květa Fialová, Jaroslav Čejka ...

20:00

19.2. JAN KOŘÍNEK & GROOVE WITH ALICE BAUER VSTUPNÉ: 120 Kč

20:30

20.2. KLUB ZADÁN - SOUKROMÁ AKCE

18:00

út

pá
JAZZ

ne

DĚTSKÉ
KINO
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VSTUPNÉ: 70 Kč

FR / 2009 režie: L. Besson animovaný 93 min.
Hrají: : Freddie Highmore, Mia Farrow, Jimmy Fallon, Snoop Dogg, Asa Butterfield, Lou Reed ...

16:00
hod.

Po úspěšném filmu Arthur a Minimojové přichází Luc Besson s pokračováním příběhu o malém
hrdinovi… Arthur je natěšený, protože dnes večer se naposledy může vrátit do říše Minimojů
a setkat se tak s princeznou Selénií. Minimojové na jeho počest chystají obrovskou hostinu a
princezna se chystá obléknout do šatů z růžových okvětních plátků. Arthur ale nečekaně najde
zrnko rýže, kde je napsáno SOS. Není pochyb o tom, že princezna Selénia je v nebezpečí!
FIN / 1990 drama režie: Aki Kaurismäki 79min
Hrají: : : Jean - Pierre Léaud, Kenneth Colley, Joe Strummer, Walter Sparrow, Aki Kaurismäki ...

20:00
hod.

Kultovní Kaurismakiho snímek využívání klišé klasických gangsterských filmů a osudových
romancí. Osamělý francouzský úředník Henri Boulanger se po patnácti letech oddaných služeb
v kafkovsky pochmurných kancelářích královských vodáren v Londýně dostane kvůli privatizaci
hodinovou výpověď. Po dvou nevydařených pokusech o sebevraždu si najme zabijáka, aby ukončil
jeho život, který pro něj ztratil smysl. Krátce nato se však seznámí ... VSTUPNÉ: 70 Kč

26.2. DOKTOR PP + TOTÁLNÍ NASAZENÍ + DERATIZÉŘI

20:30

VSTUPNÉ: 100 Kč
BOYS OF PRAGUE
27.2. CRAZY
Město Černošice Vás srdečnš zve na večer plný evergreenů zlaté éry jazzu a swingu

20:30

pá
LIVE

.

.

hod.

ARTUR A MALTAZAROVA DOBRODRUŽSTVÍ

23.2. SMLOUVA S VRAHEM

00

30

Kořínkova životní láska je blues, logicky tedy jeho „Groove“ vyrostl na bluesovém základě hod.
a dorostl do soul-jazz-funkové přítomnosti stále silně sycené bluesovým duchem. V současné
době Jan Kořínek and Groove hrají v triu (Hammondovy varhany, bicí, kytara) příležitostně je
doprovází Osian Roberts (UK) nebo Rostislav Fraš (CZ) na saxofon. Ve spojení s vynikající
zpěvačkou Alicí Bauer se jedná o zcela vyjímečný hudební zážitek. Srdečně zve město Černošice.

so

21.2.

hod.

so
JAZZ

28.2.
ne

D IVADLO
PRO DĚTI

Rock a právničina k sobě zdánlivě nejdou. Doktor Pečený je čestnou výjimkou hod.
- rokenrolová zombie přichází. Musí být řádně zetlelá, v žádném případě aktuální
a zároveň nadčasová. Inu, rokenrol rozhodně nadčasový je a punk je řádně zahnívající
zdechlina, která straší společnost už pěknou řádku let.
Doktor P.P. to dal všechno dohromady a vytvořil svou nejlepší desku Rockn_n_Roll Zombie.
Ne náhodou se na posledním albu podíleli takové veličiny, jako např. Petr Hošek z Plexis,
Lou Fanánek Hagen ze Tří sester, posmrtně František Sahula, nebo Sváťa Šváb z Totáčů.
Na společném koncertu v rámci Dragon Tour 2010 se v Clubu Kino představí Doktor PP
spolu s Totálním nasazením, celému cirkusu předskočí spřátelení Deratizéři.
Že doktor PP svým posledním CD "Rockn_n_Roll Zombie" šlape Třem sestrám pořádně
VSTUPNÉ: 100 Kč
na záda je víc než jistá věc - Punk’s Not Death !

hod.

(20. - 40. léta). Skupinu Crazy Boys of Prague tvoří volné sdružení špičkových
profesionálních a amaterských hudebníků, majících za sebou nezpočet vystoupení v jazzových
klubech v Německu, Rakousku, Francii a na mezinárodních jazzových festivalech a přehlídkách
v Anglii, Holandsku, Dánsku, Švýcarsku a Španělsku ...

PLAVBA ANEB POČKEJ S TÍM - slavnostní premiéra

16:00

Je země placatá či kulatá či…? Odpověď možná naleznete v nové autorské hře
hod.
Divadelního souboru z Černošic pod vedením Ivety Duškové.
Předstvení pro děti i dospělé.
VSTUPNÉ: 50 Kč

!!! KURZY SALSY !!!

Od ledna 2010 každou středu v Clubu Kino / přihlášky na tel.: 608 980 324
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