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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
Ze zaplněného Masopustního
náměstí vyrazil maškarní průvod
v čele s muzikou na pochod obcí.
Dostalo se mu vřelého přijetí
a skvělého pohoštění u všech
sousedů, kteří jej do stavení
pozvali. Za toto pohoštění dostaly
domácí paní perníková srdce,
která upekla a ozdobila paní
Alena Číhalová.
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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Cena za kvalitu pro Městský úřad Černošice
Ve dnech 9. až 11. února jsem se zúčastnil společně s kolegyní Annou Hrabákovou, interní auditorkou
našeho úřadu, 6. Národní konference kvality ve veřejné správě. Konference se konala v zasněženém
a promrzlém, ale tajemném a krásném městě Táboře. Součástí konference byl slavnostní večer spojený
s vyhlášením výsledků soutěže o ceny Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě. Mezi
oceněnými stál na pódiu táborského kulturního zařízení Střelnice i zástupce Černošic. Městský úřad
Černošice obdržel za úspěšnou certifikaci podle mezinárodní normy ISO 9001 : 2001 stříbrnou cenu
a titul „Organizace dobré veřejné služby“.
Cenu měl původně přebírat pan starosta Aleš
Rádl. Ten se však musel kvůli povinnostem
v Parlamentu ze slavnostního večera omlu
vit, proto přišla řada na mě. Ani strana předá
vající nebyla v nejsilnější sestavě. Ze stejného
důvodu, tedy kvůli jednání v Parlamentu, při
jel pozdě, po předávání cen, ministr vnitra Mar
tin Pecina. Cenu jsem proto přebíral z rukou
náměstka ministra vnitra Richarda Nouzy a sta
rostky Tábora Hany Randové.
Samotná konference měla bohatý program zapl
něný vystoupeními řady odborníků, ale o tom
zase někdy jindy. Spíše chci poděkovat všem,
kteří se na získání ceny podíleli, tedy především
vedení města za podporu veškerých aktivit smě
řujících ke zlepšování kvality veřejné správy,
a v neposlední řadě mým kolegyním a kole

gům z městského úřadu. Věřte, že jejich práce
není vůbec lehká. Jsou zaměstnanci jednoho
z nejmenších tzv. trojkových měst v republice,
a přitom spravují jeden z největších, nejlidnatěj
ších a nejrychleji se měnících správních obvodů!
Např. co do počtu obyvatel má ve Středočes
kém kraji větší správní obvod už jenom Mladá
Boleslav a Kladno. Ani ve vztahu k samosprávě
nemají lehkou pozici. Města velikosti Černošic
uvolňují pro výkon funkce zpravidla dva až tři
členy zastupitelstva, Černošice uvolnily jednoho.
I tento malý „nedostatek“, šetřící na druhou
stranu peníze, musí být vyvážen lepší organizací
práce a větším pracovním nasazením. Jmenovitě
si za práci při zavádění systémů kvality zaslouží
poděkování místostarostka paní Helena Lang
šádlová a interní auditorka Anna Hrabáková.

Mezi oceněnými stál na pódiu táborského kulturního zařízení Střelnice i zástupce Černošic, Ing. František
Dvořák, tajemník městského úřadu

6

z radnice
Ještě se krátkou rekapitulací vrátím k historii
zvyšování kvality veřejné správy v podmínkách
Městského úřadu Černošice:
2005
Městský úřad je přihlášen do Benchmarkingové
iniciativy 2005. Na jaře toho roku jsem spo
lečně s kolegyní Hrabákovou absolvoval úvodní
školení v Čelákovicích a během následujících
měsíců proběhl první sběr dat.
2006
Městský úřad aktivně pracuje v Benchmarkingové
iniciativě 2005. Ve druhé polovině roku vedení
úřadu zvažuje zavedení dalšího systému kvality –
modelu CAF (Common Assessment Framework).
I k tomu dostává od vedení města zelenou.
2007
Pokračuje aktivní práce v Benchmarkingové ini
ciativě 2005.
V úřadu je zaveden systém CAF. Stává se před
stupněm dalšího, nejvyššího hodnocení úřadu
podle normy ČSN EN ISO 9001 : 2001.

2008
V lednu obdržel městský úřad bronzovou cenu
„Organizace zvyšující kvalitu veřejné služby“.
Kromě již tradiční práce v Benchmarkingové ini
ciativě 2005 je třeba vyzdvihnout úspěšnou certi
fikaci. Zástupci společnosti Cert Kladno, s. r. o.,
předávají v prosinci toho roku do rukou starosty
certifikát dokládající, že městský úřad prošel hod
nocením podle normy ČSN EN ISO 9001 : 2001.
2009
Pracovali jsme v Benchmarkingové iniciativě
2005 a v prosinci tohoto roku úspěšně proběhl
kontrolní audit podle normy ČSN EN ISO 9001:
2009 (nové verze normy).
2010
Na 6. Národní konferenci kvality v Táboře obdr
žel Městský úřad Černošice za rok 2009 stříbr
nou cenu Ministerstva vnitra „Organizace dobré
veřejné služby“.
Ing. František Dvořák,
tajemník Městského úřadu Černošice

78. schůze rady města
konaná 11. ledna 2010

necké sněmovny je zařazena do rozpočtu SFDI na
rok 2010 dotace ve výši 10 mil. Kč na akci „Zvýšení bezpečnosti chodců a bezbariérové chodníky
v Černošicích“; pro potřeby uzavření Smlouvy
o dotaci je nutno co nejdříve doložit příslušné podklady vč. projektové dokumentace; proto odbor
investic předkládá pouze 1 nabídku na vytipované
chodníky, a to od firmy CityPlan, spol. s r. o.; celková cena po slevě činí 168 750 Kč vč. DPH)
• rada souhlasí s podepsáním smlouvy o výpůjčce
pozemků parc. č. 742/1 (PK), parc. č. 741/2 (PK)
a parc. č. 741/3 (PK), o celkové výměře 9 506 m2
, na nichž se nachází městská pláž, beachvolejba
lové hřiště, bikrosová dráha apod.
• I. rada doporučuje zastupitelstvu projednat
a schválit bezúplatné nabytí pozemku parc. č.
2738/13 k. ú. Černošice – ost. pl., ost. komu
nikace o výměře 139 m², a to uzavřením daro
vací smlouvy dle ust. § 628 a následně o. z. s jeho
vlastníkem
• rada doporučuje zastupitelstvu projednat
a schválit bezúplatné nabytí pozemku parc. č.
2062/3 k. ú. Černošice – ost. pl., ost. komunikace

Odbor investic a správy majetku
• rada souhlasí s vybudováním nové přípojky
el. energie pro objekt č. p. 505 v ulici Zd. Lhoty
za předpokladu dodržení podmínek pro uží
vání veřejného prostranství (podle usnesení rady
města č. 2.1.11 ze 74. schůze dne 9. 11. 2009)
• rada souhlasí s proplacením částky 12.500 Kč,
která je podílem města pro připojení odběrného
místa elektrické energie pro prostory budoucí
spisovny v Karlštejnské č. p. 259
• rada ve věci Demolice stávajícího objektu
u mokropeského nádraží na pozemku parc. č.
6192/6 vybírá nabídku EKIS, spol. s r. o. (nabídková cena 183 105,18 Kč vč. DPH)
• rada ve věci Projektová dokumentace bezbariérových chodníků v Černošicích souhlasí s navr
ženou cenou a pověřuje odbor investic vypra
cováním návrhu Smlouvy o dílo s firmou City
Plan, spol. s r. o. (v souvislosti s usnesením posla-
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z radnice
o výměře 22 m², a to uzavřením darovací smlouvy
dle ust. § 628 a následně o. z. s jeho spoluvlastníky
• I. rada po projednání souhlasí s vybudováním
oplocení pozemku parc. č. 2805 k. ú. Černošice
na opěrné zdi na náklady spolumajitelů; II. rada
doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit
bezúplatný převod dílu „a“ o výměře 76 m² vznik
lého geometrickým plánem č. 3726-84/2009;
III. rada doporučuje zastupitelstvu projednat
a schválit zřízení bezúplatného a časově neo
mezeného věcného břemene, jímž budou vlast
níci pozemku parc. č. 2805 k. ú. Černošice ome
zeni v jeho užívání tím, že umožní Městu Černo
šice dle předchozího ohlášení vstup na tento svůj
pozemek za účelem opravy a údržby opěrné zdi
Městská policie
• rada bere na vědomí výpověď veřejnoprávní
smlouvy o poskytování služeb městské policie
ze strany obce Chýnice
• rada souhlasí s nákupem nové výstroje (nákup
výstroje pro nově přijaté strážníky – Vejrech
a Slepčan á 20 tis. Kč a doplnění stávající výstroje
strážníků – 30 tis. Kč)
• rada bere na vědomí Zápis ze zasedání komise
kultury a památek konaného 6. 1. 2010
Různé
Ze zasedání zastupitelstva
Návrh na zřízení protichůdných jednosměrných
částí ul. Střední s cílem omezení rychlosti pro
jíždějících vozidel
• I. rada ukládá odboru dopravy předložit k pro
jednání komisi dopravní a bezpečnostní návrhy
na zřízení protichůdných jednosměrných částí
ul. Střední s cílem omezení rychlosti projíždě
jících vozidel
Náprava stavu Střední ulice – petice občanů
Zastupitelstvo přijalo protinávrh usnesení:
Zastupitelstvo žádá radu, aby předložila zastupitelstvu v souvislosti s přijímáním investičního
plánu pro rok 2010 variantně realizovatelné
řešení rekonstrukce komunikace Střední ul.
• II. rada ukládá odboru investic předložit
návrhy variantně realizovatelného řešení rekon
strukce komunikace Střední ul.
Zastupitelstvo přijalo protinávrh usnesení: Zastupitelstvo bere na vědomí petici a pověřuje odbor
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investic předložením 3 nabídek na provedení opravy
Střední ulice v podobě požadované peticí občanů
a případných nutných souvisejících nákladů, a to do
8 týdnů včetně jejich předložení zastupitelům města.
• III. rada pověřuje odbor investic předložením
3 rámcových nabídek na jednotkovou cenu na
provedení opravy Střední ulice v podobě poža
dované peticí občanů a případných nutných
souvisejících nákladů
• I. rada ve věci Pozastavení, případně revokace
realizace usnesení rady města – zrušení oddělení
sociální prevence odboru sociálních věcí a zdravotnictví, které bylo radou města schváleno 12.
10. 2009 na 72. schůzi, nesouhlasí s návrhem na
pozastavení, případně revokaci realizace usne
sení rady města; II. rada v souladu s usnesením
č. 2.4.2. ze 72. schůze rady města konané 12. 10.
2009 mění Organizační řád MěÚ Černošice.

79. schůze rady města
konané 25. ledna 2010
Odbor investic a správy majetku
• I. rada souhlasí se scelováním pozemků č.
parc. 2533, 2534, 2535, 2536/2 v k. ú. Černo
šice tak, aby vznikl pozemek o výsledné výměře
1185 m2; II. rada souhlasí s odstraněním staveb
na pozemcích č. parc. 2533 a 2535 v k. ú. Černo
šice; III. rada nesouhlasí se stavbou rodinného
domu dle architektonické studie z důvodů uve
dených ve vyjádření stavební komise
• rada souhlasí s realizací kabelového vedení NN
a pojistkové skříně SS 100 v oplocení pozemku č.
parc. 1956 v ulici Strakonické na pozemcích č. parc.
1936, 1956 v k. ú. Černošice za podmínky dodržení
podmínek užívání veřejného prostranství ve smyslu
usnesení rady č. 2.1.11 přijatém na 74. schůzi
konané dne 9. 1. 2009, neboť se jedná o komunikaci
kategorie B (méně kvalitní asfaltový povrch).
• rada souhlasí s dělením pozemku č. parc. 775/4
na rohu ulic Vrážská a Karlická v Černošicích
tak, aby vznikl pozemek označený jako 775/4
o výměře 1 002 m2 a pozemek 775/3 o výměře
2 158 m2 za účelem vypořádání podílového spo
luvlastnictví tak, jak je uvedeno na žádosti

z radnice
• rada souhlasí se stavbou garážového stání se
skladem o ploše 28,45 m² na pozemku č. parc.
317/1 v ulici V Horce u č. p. 1213 dle projek
tové dokumentace; regulativa ÚP jsou dodržena
• rada souhlasí s přístavbou a stavebními úpra
vami RD č. p. 200 v ulici V Boroví; regulativa ÚP
jsou dodržena
• rada souhlasí se stavbou zimní zahrady u RD č.
p. 1562 v ulici Jahodová
• I. rada ve věci Stížnost na kvalitu vody v RD č. p.
386 bere na vědomí informaci o jednání se společ
ností AQUACONSULT, s. r. o., vedoucí k zajištění
podmínek pro zvýšení kvality vody pro nemovi
tost č. p. 386; II. rada ukládá odboru investic ve
spolupráci se společností AQUACONSULT, s. r.
o., realizovat navrhovaná opatření v průběhu roku
– dle finančních možností města
• rada ukládá odboru investic vždy při zadávání
objednávky na zpracování projektové dokumen
tace na stavby nových chodníků upozornit pro
jektanty na nově stanovená základní pravidla
a následně při realizaci dbát na jejich dodržování:
Ve stávající zástavbě je nutné vždy zvážit, zda
je zapotřebí snižovat chodník v místech vjezdů
na přilehlé pozemky, v maximální míře je třeba
dbát na zachování stávající úrovně chodníku
a vjezd vytvořit pouze sklopením obrubníku.
V případech stávající zástavby je nutné zvážit
úpravu stávajících vjezdů.
V místech vjezdů na pozemky tam, kde je nutné
snížit nivelitu chodníku, vždy používat sklopený
obrubník (uložený naležato), který může začí
nat až 5 cm nad nivelitou vozovky – viz. grafické
znázornění.
Podélný spád chodníků je nutné vždy rozložit
na větší vzdálenost (na 2 a více obrubníků) – viz.
grafické znázornění.
U většího klesání je možné využít lichoběžní
kový nájezd ke zmírnění spádu (nutná je větší
šířka chodníku v místech nájezdu).
• I. rada ve věci Prodej domů č. p. 232 a č. p. 286
bere na vědomí doručené nabídky a doporučuje
zastupitelstvu k projednání nejvyšší nabídku;
v případě nedohody pak nabídku následující; II.
rada ukládá odboru investic neprodleně znovu
vyvěsit a inzerovat záměr prodeje bytového

domu V Boroví 286 (minimální cenu stanovuje
rada města na 7,5 mil. Kč)
• rada ukládá odboru investic jednat o budoucí
směně pozemku parc. č. 4377 v k. ú. Černošice
o výměře 761 m² za část pozemku 500/5 (PK)
v k. ú. Černošice ve vlastnictví města
• rada souhlasí s předloženou nabídkou Ing.
Jakuba Dvořáka na vypracování žádosti o dotaci
z prostředků OPŽP „Zateplení Základní školy
Černošice, Komenského 77“ (nabídková cena
49 200 Kč vč. DPH)
Finanční odbor
• rada ve věci Smlouva o kontrolní činnosti (provedení auditu – přezkoumání výsledku hospodaření Města Černošice za rok 2009) schvaluje
předloženou smlouvu o kontrolní činnosti (provedení auditu) s Ing. Janem Pšeničkou
• rada ve věci Úvěrová smlouva na 14 mil. Kč
a smlouva o zastavení nemovitosti souhlasí s před
kládanými návrhy smlouvy o úvěru a smlouvy
o zastavení nemovitosti a jejich podpisem staros
tou města dle usnesení zastupitelstva
• rada souhlasí s nákupem dvou speciálních
neoprenových obleků pro zásahovou jednotku
SDH (cena za oba 70 000 Kč)
Odbor kultury
• rada schvaluje zvýšení ceny inzerce v Infor
mačním listu od 1. 1. 2010
• rada souhlasí s poskytnutím dotace ve výši
15 000 Kč pro masopustní spolek
• rada ve věci Club Kino aneb Možné varianty převzetí městem a zajištění dalšího provozu bere na
vědomí možné varianty zajištění dalšího provozu
Různé
• rada souhlasí s připojením města Černošice
k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ dne
10. 3. 2010
• rada stanovuje termín 22. zasedání zastupitel
stva města na 15. 3. 2010
• rada souhlasí s poskytnutím příspěvku na pro
voz Centra pro zdravotně postižené Středočes
kého kraje, region Praha východ-západ, ve výši
2 000 Kč
• rada v souladu s odst. 3 § 34a zákona 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení) souhlasí s užitím
znaku obce organizací SPMP Modrý Klíč.

9

z radnice

80. schůze rady města
konaná 8. února 2010
Schůze rady města se na pozvání zúčastnil p.
Barchanek–provozovatel Clubu Kino–a zástupci
SK Sokol Černošice, v jejichž prostorách je Club
Kino provozován. V diskusi byly projednávány
návrhy na možné další provozování tohoto kul
turního zařízení.
Odbor investic a správy majetku
• rada souhlasí s vybudováním parkovacího
stání pro dva osobní automobily včetně opěr
ných zdí a terénního schodiště na pozemku parc.
č. 2366 ve Střední ulici za podmínky, že vjez
dová vrata budou otevírána do pozemku staveb
níka a nebudou žádnou svojí částí zasahovat na
cizí pozemek, a za podmínky, že nebude realizo
ván podobný záměr, na který bylo vydáno vyjá
dření č. j. MEUC-10524/2008
• rada souhlasí se změnou stavby rodinného
domu na pozemku parc. č. 2917/70 ve Slunečné
ulici před dokončením, zahrnující zvětšení
objektu bazénové haly tak, aby mohl sloužit i jako
domácí herna, a stavbu nezastřešené pergoly před
pracovnou rozestavěného rodinného domu
• rada souhlasí se změnou užívání chaty č. e.
1022 ve Voskovcově ulici na sklad zahradního
nábytku a nářadí za předpokladu, že výška
stavby odpovídá neověřené dokumentaci před
ložené spolu s žádostí o vyjádření
• rada souhlasí s plánovaným zastřešením auto
mobilového stání na pozemku parc. č. 2506/3
v ulici Dr. Janského
• rada souhlasí s instalací fotovoltaických panelů
o výkonu do 18 kWp na střeše rodinného domu
č. p. 1809 v Malinové ulici za předpokladu, že
fotofoltaické panely nebudou přesahovat žád
nou svojí konstrukcí hřeben střechy rodinného
domu a že nebudou mít nároky na úpravu stá
vajícího elektrického zařízení (nová el. přípojka)
• rada nemá námitek proti scelování pozemků
parc. č. 1857 a 1858/1 v Táborské ulici a s jejich
scelením souhlasí; rada města upozorňuje, že
na nově vzniklém pozemku, který bude mít
výměru menší než 1 000 m², nebude možno
povolit stavbu RD
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• rada souhlasí s odstraněním přístavby skladu
ke garáži na pozemku parc. č. 785/1 v Pražské
ulici za předpokladu, že dokumentace, která
bude předkládána stavebnímu úřadu k odstra
nění stavby, bude řešit i výměnu stávajícího
betonového sloupu s veřejným osvětlením a za
předpokladu, že se žadatelé budou podílet na
úhradě nákladů souvisejících s vybudováním
nového sloupu
• I. rada souhlasí s vybudováním nové přípojky
el. energie k domu č. p. 832 v Jiráskově ulici za
předpokladu zachování funkčnosti VO a dodr
žení podmínek pro užívání veřejného prostran
ství; II. rada souhlasí s odkoupením 2 stožárů
(betonový 2 000 Kč, dřevěný 1 000 Kč) od spo
lečnosti ČEZ kvůli zachování vedení VO
• rada souhlasí s vybudováním nové přípojky
el. energie k chatě č. e. 215 v osadě Jas za před
pokladu dodržení podmínek pro užívání veřej
ného prostranství
• rada souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši
17 000 Kč na vybudovanou tlakovou kanali
zační přípojku k domu č. p. 1407 v Dobřicho
vické ulici
• rada ve věci Nabídka na odprodej prostoru pro
učebny v objektu Centrum Vráž ukládá finanč
nímu odboru předložit stanovisko k zajiš
tění financování učeben a pověřuje vedoucího
odboru jednáním se společností IBS-Rokal, s. r.
o., o možnosti splácení celkové částky ve splát
kách rozložených do dlouhodobějšího období
• I. rada ve věci Projektová dokumentace „Cyklostezky Černošice“ – dotace SFDI doporučuje pro
účely dotace zpracovat PD v rozsahu úsek č. 1
(Na Vírku – Kazínská = délka cca 1200 m) a úsek
č. 4 (Nádražní – přednádraží prostor žel. zastávky
Černošice-Mokropsy = délka cca 80 m) a pově
řuje odbor investic uzavřít s firmou CityPlan, spol.
s r. o., Smlouvu o dílo na zpracování PD vybra
ných cyklostezek; ostatní úseky cyklostezek budou
zpracovány dle investičních možností města
• rada ve věci Prodej částí pozemku parc. č. 3421/1
a budoucí prodej části pozemku parc. č. 3791 v k.
ú. Černošice – chatová oblast Slunečná, Lavičky
doporučuje zastupitelstvu znovu projednat výši
kupní ceny, za kterou budou pozemky v chato

z radnice
vých oblastech prodávány (Pro zájemce o koupi
těchto pozemků je výše kupní ceny neakceptovatelná kvůli tomu, že se jedná o pozemky v prudkých skalnatých stráních, špatně přístupných,
které nemohou být účelně využity. Tyto pozemky
navazují na nemovitosti zájemců a tvoří s nimi
jeden funkční celek. Prodejem pozemků do jejich
vlastnictví by byly tyto části území města vlastnicky sceleny.)
• rada ve věci Podnikatelské smlouvy – smluvní
nájemné souhlasí s ponecháním uzavřených
smluv a navýšením částek za nájemné o roční
míru inflace 1,0 %
• rada souhlasí se záměrem pronájmu pozemků
ve vlastnictví města Černošice fyzickým oso
bám na rok 2010
• rada souhlasí s ponecháním uzavřené smlouvy
(Sportovní klub Kazín na část pozemku č. parc.
PK 90/1. Smlouva uzavřena od roku 1999 za
symbolické nájemné 1 Kč/den)
Odbor kancelář tajemníka
• rada schvaluje žádost občanského sdružení
České ILCO o umístění sídla a zřízení doručo
vací adresy
• rada bere na vědomí informaci o potřebě volby
nových přísedících Okresního soudu Praha
západ
Odbor životního prostředí
• rada ve věci Návrh Darovací smlouvy – dar za
účelem nákupu stromů žádá Ing. Řehoře sezná
mit se s podmínkami darovací smlouvy a před
ložit radě města své stanovisko (radě je předkládán návrh Darovací smlouvy se společností GreenSun Černošice, s. r. o., na základě které bude
městu poskytnuta částka ve výši 20 000 Kč, jako
podíl na nákupu a výsadbě stromů (dub letní)
určených jako náhradní výsadba za vykácené
dřeviny v ul. Školní)
Odbor dopravy
• rada souhlasí s přijetím daru dopravního zrca
dla na křižovatce komunikace Hradecká x Vráž
ská a doporučuje starostovi návrh darovací
smlouvy podepsat
Odbor kultury
• rada bere na vědomí Výroční zpráva kulturní
komise za rok 2009

Odbor územního plánování a stavebního řádu
• I. rada bere na vědomí návrh paní MUDr.
Heleny Nekulové, trvale bytem Lucembur
ská 1591/5, Praha 3–Vinohrady, 130 00 Praha
3 (dále jen „žadatelka“), na změnu územního
plánu sídelního útvaru Černošice ze dne 11.
1. 2010, který je obdobný jako dva předložené
návrhy, které zastupitelstvo nepřijalo (usnese
ním č. 47/16 ze dne 9. 3. 2009 a usnesením č.
10/21 ze dne 14. 12. 2009); II. rada doporu
čuje zastupitelstvu, aby návrhy žadatelky nepři
jalo; III. rada ukládá panu místostarostovi PhDr.
Michalu Jiroutovi, aby v souladu s § 46 odst. 3
stavebního zákona předložil návrh žadatelky
zasedání zastupitelstva k rozhodnutí v druhé
polovině roku 2010
• rada ve věci Návrh na prodloužení platnosti
opatření o stavební uzávěře 1/2008 „Centrum
Karlštejnská“, jejíž platnost vyprší 15. 4. 2010,
rozhodla v souladu s § 172 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., že bude vydáno opatření obecné
povahy, kterým se prodlouží platnost opatření
obecné povahy 1/2008 do doby nabytí účin
nosti nového územního plánu vydaného podle
zákona č. 183/2006 Sb.
Různé
• I. rada bere na vědomí inspekční zprávu České
školské inspekce, která provedla kontrolu v MŠ
Topolská
• I. rada stanovuje věkovou hranici pro posuzování
členů organizací a sdružení žádajících o finanční
podporu z fondu pro práci s mládeží takto: děti 0
– 15 let, mládež 15 – 18 let; II. rada souhlasí s tím,
že z grantového programu Města Černošice, urče
ného na práci s mládeží v roce 2010, mohou být
podporovány i děti ze „spádových“ okolních obcí
• rada bere na vědomí Oznámení o konání shro
máždění dle § 5 zákona č. 84/1990 Sb. Shromáž
dění (sobota 13. 2. 2010 od 10.00 – do 12.00)
• rada stanovuje tyto termíny zasedání zastupi
telstva města:
22. zasedání 15. 3. 2010 od 18.00
23. zasedání 15. 3. 2010 od 20.00
• rada souhlasí s podáním žádosti o podporu
akce „Čtvrtý ročník setkání mládeže z evrop
ských měst“ z programu Evropa pro občany.
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Pokácené topoly ve Školní nahradí duby letní
Počátkem února pokáceli pracovníci odborné firmy stromořadí dvaadvaceti vzrostlých topolů
podél komunikace Školní. Termín nebyl vybrán náhodně, neboť kácení přestárlých stromů se
uskutečnilo v období vegetačního klidu a hlavně v období jarních prázdnin černošických školáků.
Na základě podané žádosti vlastníky pozemků
a rozhodnutí Městského úřadu Černošice, jako
věcně místně příslušného orgánu ochrany pří
rody a krajiny, bylo 3. června 2009 povoleno
pokácení zmíněných dvaadvaceti topolů podél
Školní ulice. Nedílnou součástí pro rozhodování
byly dva nezávislé odborné znalecké posudky.
Jeden z nich vypracoval v roce 2004 Ing. Luboš
Fendrych, znalec v oboru oceňování zeleně a způ
sobených škod, druhý odborný posudek vypra
covala v roce 2007 společnost Arboret. V obou
těchto posudcích je uvedeno, že se jedná o dře
viny nevhodné do intravilánu obce a dřeviny ve
stádiu stárnutí, kdy se lámou i zcela zdravé větve.
Podle původního požadavku Občanského sdru
žení Spolu, které se přihlásilo do řízení o povo
lení kácení dřevin rostoucích mimo les, měly být

topoly nejprve zcela zachovány, posléze požado
valo pokácení stromů na etapy rozložené do tří
let. Toto řešení se ukázalo jako značně neeko
nomické, neboť u většiny stromů by bylo stejně
potřeba provést výrazný prořez kosterních větví.
Postupným dosazováním náhradní výsadby,
která byla určena – dub letní, by nastal velký
problém kvůli odstupovým vzdálenostem a veli
kosti použitých dřevin. Vzniklo by tak nesou
rodé stromořadí, které by nemělo žádný řád
a jeho uvedení do nějaké formy by znamenalo
velké úsilí. Proto nakonec sdružení od svých
požadavků zcela ustoupilo.
V jarních měsících bude ve Školní ulici vysá
zeno 16 kusů dubu letního. Jde o dlouhověkou
dřevinu, která se daleko více hodí na toto místo.
Simona Hulíková, odbor životního prostředí

Dvaadvacet topolů pokácela během tří dnů odborná firma, likvidace větví a úklidu se ujali pracovníci
odboru technických služeb
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Dřevní hmota na pařezech, ale i v hlavních kmenech a kosterních větvích topolů v ulici Školní byla již
v mnoha případech odumřelá, ztrouchnivělá, což potvrzuje nebezpečnost a nevyzpytatelnost stromů
v případě nepříznivých klimatických podmínek (silný nárazový vítr, jinovatka a těžký mokrý sníh)

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 che
mikálie (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
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Rozšíření hodin pro veřejnost na pracovištích
Městského úřadu Černošice
(zkušební provoz)
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.
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 webo
vých stránek města – www.mestocernosice.cz, odkaz objednávání klientů, kde také najdete ak
tuální informace o hodinách pro veřejnost jednotlivých pracovišť, případná omezení činnos
ti a kompletní telefonní seznam. Je zde také možnost sledovat pořadí ve frontě a rychlost odba
vení. Současně lze na webových stránkách získat informaci, zda byly doklady, o které bylo po
žádáno, již vyhotoveny.

Rozšířené hodiny pro veřejnost – pracoviště Černošice
ZKUŠEBNÍ PROVOZ vybraných pracovišť
(pondělí do 18:00 a pátek od 7:00)
Podatelna		
pondělí
8:00–11:30 a 12:30–18:00
úterý
8:00–11:30 a 12:30–14:00
středa
8:00–11:30 a 12:30–17:00
čtvrtek
8:00–11:30 a 12:30–14:00
pátek
7:00–11:30
sobota
8:00–10:00
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

Pokladna
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

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

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 kan
celář 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
ZKUŠEBNÍ PROVOZ vybraných pracovišť
(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 pro
středí, 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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Výroční zpráva za rok 2009
podle § 18 zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Dle vlastní evidence a sdělení všech vedou
cích odborů byly Městským úřadem Černo
šice v období roku 2009 vyřizovány následující
žádosti:
a) počet podaných žádostí o informace
13
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí
žádosti
2
Z celkového počtu 13 podání bylo vyhověno
11 žádostem, v jednom případě bylo rozhod
nuto o odmítnutí žádosti s tím, že věc byla
vyřešena podle z. č. 500/2004 Sb. (umožněno
nahlédnutí do spisu). V jednom případě
nebyla informace poskytnuta.
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
c) opis podstatných částí rozsudku soudu a přehled všech výdajů, které byly vynaloženy
v souvislosti se soudním řízením
V roce 2009 město nevedlo žádný soudní
spor ve věci poskytování informací.
d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně
odůvodnění
0
e) počet stížností podaných podle § 16a
0

Pozn.: Úřad řešil jednu stížnost podanou
podle § 16a na nedodržení lhůty, která se však
vztahovala k žádosti, která nebyla podána
podle zákona č. 106/1999 Sb. Proto ani stíž
nost nebyla podle tohoto zákona řešena.
f) další informace vztahující se k uplatňování
tohoto zákona
0
Zákon je dle našeho názoru zneužíván ke
komerčním účelům. Obchodní společnosti jej
začínají využívat ke sběru informací pro marke
tingové účely, případně ke zpracovávání svých
projektů, studenti pro sběr dat při zpracování
diplomových prací. V roce 2009 se jednalo cel
kem o 4 žádosti (cca 30 % z celkového počtu
podaných)
Poznámka: Všem občanům jsou poskytovány
běžně informace prostřednictvím telefonu, faxu,
elektronickou poštou, případně osobně. Tyto
žádosti nejsou evidovány ani zpoplatňovány.
Zpráva je v souladu se zákonem zveřejněna na
webu města v odkazu poskytování informací.
Mgr. Aleš Rádl, starosta

Finanční úřad Praha západ informuje daňové poplatníky
Finanční úřad Praha západ ve spolupráci s měs
tem informuje daňové poplatníky, kteří budou
za rok 2009 podávat daňové přiznání k dani
z příjmů fyzických osob, že v rámci služeb
poskytovaných veřejnosti budou pracovníci
úřadu přítomni na Městském úřadu Černošice
v zasedací místnosti v suterénu budovy Riegrova
1209, a to:
ve čtvrtek 25. března od 12.00 do 18.00
Pracovníci finančního úřadu ve výše uvedeném

termínu umožní daňovým poplatníkům, aby si
v klidu – bez fronty a v „domácím“ prostředí
– mohli vyřídit své záležitosti. V rámci těchto
úředních hodin mohou daňoví poplatníci platně
podat daňové přiznání, mohou získat pomoc či
konzultaci při vyplnění daňového přiznání do
příslušných formulářů a rovněž mohou obdržet
složenku pro případné zaplacení daně.
Ing. Jana Ullrichová,
vedoucí odboru kancelář starosty

Město Černošice prodá nemovitý majetek,

a to pozemky č. parc. 4271/53 o výměře 1401 m2, č. parc. 4271/26 o výměře 260 m2 a č. parc.
4271/54 o výměře 133 m2 v katastrálním území Černošice.
Pozemky se prodávají jako jeden celek.
Informace na: www.mestocernosice.cz nebo tel.: 251 081 525, pí. Švehlová
Termín podání nabídek je do 12. 3. 2010
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Dopravní obslužnost města zajišťuje pět autobusových linek
Dopravní obslužnost města Černošice v současné době zajišťuje firma Spojbus, s. r. o., a to na
linkách č. 415, 414, 313, 315 a 601.
Linka 415 je základní linkou obsluhující Černo
šice. Linka je provozována ve dvou variantách
a to: standardní (Černošice – Karlík) a polokružní
(žel. zast. Stará Vráž – Mokropsy – žel. zast.), která
obsluhuje od vlaku špatně dostupné oblasti.
Linka 414 je pro město Černošice shodně s lin
kou 313 okrajovým dopravním spojem, obslu
hujícím zastávku Černošice (zastávka na konci
města ve směru Třebotov) s výjimkou jednoho,
z kapacitních důvodů zdvojeného školního
spoje. Tento spoj končí v zastávce Škola a obslu
huje i ulici Komenského a přilehlou oblast.
Linka 315 není ani tak spojením dopravním
jako spíše sociálním. Linka zajišťuje dvěma páry
spojů spojení z Černošic do zdravotního stře
diska v Radotíně. Výrazně zjednodušuje pře
pravu starších osob, protože namísto dvou pře
stupů nabízí přímé spojení. Zároveň umožňuje
ušetřit zhruba 2/3 z ceny jízdného oproti jízdě
přes nádraží v Radotíně.
Linka 601 (noční) v trase Barrandov (od noční
tramvaje z centra) – Lety. Tato linka výrazně zvy
šuje dopravní hodnotu obsluhované oblasti.
Je třeba i uvést, že dle tarifního průzkumu ROPID
jezdí většina cestujících na časové jízdenky, tedy
jde o pravidelné cestující (vyjma linky 315).
Změna grafikonu není zásadní
Od 7. března dochází ke změně grafikonu
T1114, jehož změna spočívá ve výměně odjezdů
autobusů v odpolední dopravní špičce PD ze
zastávky Černošice, žel. zast. mezi spoji okruž
ními a spoji jedoucími do zastávky Karlík. Jízdní
řád v úseku Černošice, žel. zast. Černošice, Vráž,
u transformátoru se vlastně nemění, vzájemně
jsou prohozeny odjezdy spojů za tímto úse
kem. Změna je ve večerním období – interval
mezi spoji je upraven posunem na 2 x 90 minut,
namísto 60 – 120 minut.
Kontroly včasnosti a obsazenosti
Od začátku nového roku provádí odbor dopravy
nově průběžné kontroly autobusových spojů,
a to převážně ranních (dodržování včasných pří

jezdů autobusových spojů, které navazují dále
na vlaková spojení). Nutno říci, že autobusy
i během sněhové kalamity zajišťovaly přepravu
cestujících velmi spolehlivě.
Odbor rovněž provádí průzkum obsazenosti jed
notlivých spojů. U některých byla zjištěna velmi
nízká obsazenost, např. u linky 315. Naproti tomu
linka 415 vykazuje značné rozdíly v obsazenosti
v závislosti na směru a době. Obecně platí, že
v pracovní dny ráno je linka ve směru Černošice
naplněna, v úseku Vráž, samoobsluha–žel. zast.
vykazují spoje často mírnou přeplněnost. V této
věci bude odbor dopravy jednat s přepravcem.
Podněty a stížnosti občanů
Stížnosti na nedodržování jízdních řádů, čistotu
v autobusech, neochotu řidičů, ale i případné
pochvaly na řidiče Spojbusu lze podávat přímo
na Spojbus, tel.: 317 471 983.
Vzhledem k tomu, že se výzva občanům města,
aby sdělovali své poznatky ohledně vlakové
dopravy, setkala s poměrně velkým ohlasem,
prosíme opět občany, aby své náměty na pří
padné vylepšení autobusové dopravy sdělili na
telefonní čísla 606 370 324 a 251 081 529 nebo
na e-mail: alena.sediva mestocernosice.cz.
Alena Šedivá, odbor dopravy

Společníkem Spojbus s. r. o. se k 1. 1. 2010 stala Veolia
Transport ČR a.s. Spojbus bude zatím provozovat autobusovou dopravu pod svojí obchodní firmou do doby,
než dojde k jeho sloučení s Veolia Transport.
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Elektronizace veřejné správy (9)
V tomto pokračování seriálu chceme pohovořit o dalším vývoji elektronických formulářů,
určených pro veřejnost i pro vnitřní potřebu městského úřadu.
Otázka: V předchozích číslech IL jsme hovořili
o elektronických formulářích. Můžete krátce
připomenout, co si máme představit pod tímto
pojmem v současné době?
Odpověď: S elektronickým formulářem se
pravděpodobně setkal každý z nás a možná
se mnozí z nás potýkali i s jeho vyplně
ním – např. v internetových obchodech. Za
formulář (interaktivní formulář) v tomto
smyslu považujeme grafické rozhraní pro
gramu, v němž vyplňujeme data, konkrétně
se v našem případě jedná o program 602XML
Filler (ke stažení zdarma na adrese http://
www.602.cz/). Program nám může během
vyplňování pomáhat – kontrolovat a opra
vovat data, počítat výsledky či nabízet pří
pustné hodnoty, čímž nám usnadní správné
vyplnění formuláře. Elektronické formuláře
nabízejí různý komfort při vyplňování, svěd
čící do jisté míry o úrovni majitele interneto
vých stránek. I na stránkách věhlasných aka
demických institucí lze nalézt mezi formuláři
nekvalitně oskenovanou předlohu ve formátu
PDF, kterou lze v nejlepším případě opsat.
V tomto směru patříme mezi pokrokovější
část provozovatelů – nabízíme alespoň část
formulářů, které lze v komfortnější podobě
zpracovat elektronicky.
Otázka: Proč bylo zvoleno právě toto řešení?
Odpověď: Řešení jsme zvolili ze dvou prostých
důvodů. Formulářový systém jsme v rámci
pilotního projektu získali zdarma – to je
snad dostatečně silný argument. Kromě toho
se jedná o osvědčené řešení – bylo zvoleno
i pro úspěšný projekt CzechPOINT, nemáme
tudíž obavy, že by v budoucnu nebylo pod
porováno. Neuvažovali jsme proto o jiných
alternativách, například o řešení společnosti
Adobe, které by bylo velmi nákladné. Pro
gram 602XML Filler kromě toho umožňuje
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i export do obecně známého formátu PDF.
Otázka: Lze uvést příklady řešení jiných institucí?
Odpověď: Vzhledem k blížícímu se termínu
podání daňových přiznání z příjmu fyzických
osob budou nepochybně veřejnost zajímat
formuláře Ministerstva financí ČR na stránce
https://adisepo.mfcr.cz/, které umožňují
zpracovat a podat daňové přiznání včetně
příloh. Formulář daňového přiznání zvládne
zpracovat i laik bez daňového poradce během
několika desítek minut, podmínkou pro ode
slání je kvalifikovaný certifikát, který lze poří
dit za cenu od 190 Kč. Obdobně Česká správa
sociálního zabezpečení nabízí na stránce
http://www.cssz.cz/cz/e-podani/ke-stazeni/
různé elektronické formuláře. Veřejnost vyu
žije i formuláře Ministerstva práce a sociál
ních věcí ČR na stránce http://portal.mpsv.cz/
forms. Na Internetu kromě toho nalezneme
různá komerční řešení, například na stránce
http://www.formstudio.cz/, pro něž však
musíme sáhnout hlouběji do kapsy.
Otázka: Vraťme se zpět k projektu MVČR
„Podaná ruka“, kterého jsme se zúčastnili. Jak
se projekt vyvíjí?
Odpověď: Jak bylo uvedeno, město Černo
šice získalo v roce 2008 účastí v pilotním pro
jektu zdarma řešení formulářového systému,
jehož podpora byla ze strany MVČR uhra
zena do konce roku 2009. Od letošního roku
je další rozvoj systému a pochopitelně i pla
cení smluvní podpory záležitostí města. Na
stránkách města http://www.mestocernosice.
cz/ v sekci „Elektronické formuláře“ jsou již
delší dobu formuláře odboru územního plá
nování a stavebního řádu, doplňují se for
muláře odboru sociálních věcí a zdravotnic
tví a formuláře některých odborů pro vnitřní
potřebu, přístupné jen po přihlášení.

z radnice
Jedinou vážnou brzdou je značná časová
náročnost přípravy a implementace funkč
ního formuláře, vyžadující spolupráci infor
matika a specialisty na příslušnou oblast.
Informatik řeší instalaci formuláře na server,
zpracování dat a nastavení pravidel oběhu,
specialista – úředník odboru posuzuje věc
nou správnost formuláře a soulad s legislati
vou. Chybí nám mezičlánek – obtížně získá
váme spolupracovníky, kteří by připravovali
formuláře dle požadavků odborů, zejména
proto, že není možné práci nad rámec pra
covní náplně příliš motivovat vzhledem
k omezeným finančním prostředkům. Situ
ace by se však měla výrazně změnit. Město
podává žádost o dotaci v rámci výzvy č. 53,
„Zvýšení kvality řízení v úřadech územní
veřejné správy“ z operačního programu „Lid
ské zdroje a zaměstnanost“. Pokud uspějeme,
získáme prostředky i na zpracování dalších

formulářů vlastními silami.
Původní záměr projektu „Podaná ruka“ neob
sahoval variantu oficiálního podání formu
láře včetně elektronického podpisu–formu
láře byly určeny k vyplnění, tisku a odeslání
poštou nebo elektronickému odeslání vypl
něného formuláře úřadu bez podpisu. Uká
zalo se však, že je potřeba nabídnout všechny
alternativy odesílání, včetně elektronického
podpisu. Z hlediska informatiky to ovšem
znamená již uvolněné formuláře postupně
upravit.
Podstatné je, že projekt má všestrannou pod
poru, protože se ukázalo, že elektronický for
mulář může výrazně zjednodušit a zefektiv
nit nejen styk s veřejností, ale i vnitřní pro
cesy úřadu.
Ve virtuálním rozhovoru rozmlouvali
ing. Bohumil Sajdl, CSc., a Jaroslava Cimrmanová, odbor informatiky

problem@mestocernosice.cz
Rozhodnutím zastupitelstva města byla
v květnu 2008 zřízena e-mailová adresa problem@mestocernosice.cz pro zasílání podnětů, připomínek a dotazů k řešení problémů v našem městě. Na této adrese nás
v roce 2009 kontaktovalo 44 občanů.
Připomínky a dotazy se týkaly většinou
nepořádku v rámci stavebních akcí, nových
obecně závazných vyhlášek města, přístupo
vých cest k některým osadám nebo částem
města, veřejného osvětlení, dočasných ome
zení v průběhu staveb a oprav a možností
zajištění čistoty a pořádku ve městě. Vět
šina připomínek a dotazů mohla být vyře
šena obratem – drobné nepořádky na stav
bách města, informace na datum konání spo
lečenské akce nebo informace o povinnos
tech občanů podle nových vyhlášek města,
ale také zajištění nebezpečného sloupu veřej
ného osvětlení nebo porouchané veřejné
osvětlení. Některé z připomínek si vyžádají

delší dobu řešení – problém se sprejery, pro
blémy v sousedských vztazích, některé pod
něty, jako například požadavek úpravy pří
stupových cest k jednotlivým částem města
nebo lávka přes Berounku, je potřeba
řešit v souladu s plánovanými investicemi
a finančními možnostmi města v dlouhodo
bém horizontu.
V každém případě se občanům dostalo odpo
vědi na jejich podnět, v mnoha případech
naopak město obdrželo poděkování za vyře
šení problému.
Dále je možné využít telefonní čísla 724
005 980 a 721 448 443 pro zasílání MMS zpráv
o aktuálním nepořádku ve městě. Za loňský
rok však nebyla doručena žádná zpráva.
Všem, kteří využili těchto způsobů komunikace
s městem, děkujeme a připomínám, že adresa
problém@mestocernosice.cz je tu pro vás.
Ing. Jana Ullrichová,
vedoucí odboru kancelář starosty
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Pro hokejové áčko sezóna skončila
Hokejisté A týmu se neudrželi v krajském přeboru Středočeského kraje. Po
jednoročním působení v této elitní soutěži, nyní přejmenované na Krajskou
ligu, tak znovu budou o body bojovat v krajské soutěži.
Důvodů sestupu bylo několik. Do týmu bylo
zařazeno hned sedm nováčků, kteří měli při
nést oživení, zrychlení a zproduktivnění hry. Ne
všichni však splnili očekávání. Rovněž široký
kádr hráčů na začátku soutěže, ve kterém se
nepovedlo vytvořit tu správnou hokejovou
partu, výsledkově nepomohl. Jak už bývá dob
rým zvykem, po Novém roce byl odvolán trenér,
který tým nedokázal stmelit a motivovat k vyš
ším výkonům.
Jak ukazuje tabulka, SK Černošice skončil
poslední a oficiálně sestupuje. I když stačilo
vyhrát předposlední západ s HC Zlonice (čer
nošičtí prohráli 1 : 2) a soutěž mohla být zachrá
něna.
Soutěže ostatních černošických týmů, tedy
„béčka“ a mládežnických družstev, pokračují
a skončí zhruba v polovině března.
Naděje na Krajskou ligu existuje
I když SK Černošice skončil v krajském přeboru
poslední, sestupovat ještě nemusí. A to za před
pokladu, že vítěz soutěže HC Rakovník uspěje
v kvalifikaci o 2. ligu, postoupí a uvolní tak
jedno místo v krajském přeboru. V tu chvíli by
SK Černošice mohl v soutěži zůstat.
Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

20

Tým
HC Rakovník
HK LEV Slaný
BK Mladá Boleslav B
Sl.Velké Popovice
HC Příbram
HK Králův Dvůr
HC Jesenice
HC Žabonosy
HK Kralupy n. V
Spartak Vlašim
HC Zlonice
SK Černošice

Z
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

V
14
15
14
12
10
9
10
9
7
5
3
2

Veřejné bruslení na stadionu
Veřejné bruslení bude na černošickém zimním
stadionu pokračovat až do konce března. A to
každou středu, sobotu a neděli, vždy od 14.30
do 16.30.
(sj)

Mužstva hrající playoff
Sestup do Krajské soutěže mužů
VP
4
1
1
2
4
1
0
3
3
1
1
0

PP
2
2
0
1
0
7
6
0
1
1
0
1

P
2
4
7
7
8
5
6
10
11
15
18
19

Skóre
114:69
114:64
96:79
118:78
100:69
93:77
63:63
81:84
88:106
88:127
61:123
58:135

Body
52
49
44
41
38
36
36
33
28
18
11
7
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Z historie Dolních Mokropes – SK Kazín
V původní samostatné obci Dolní Mokropsy platila vždy otázka: Jak se pozná Mokropák? No přece
podle toho, že je buď fotbalista nebo hasič, ale většinou je obojí. To však odvála moderní doba.
Když přešla hrozná léta 1. světové války a vznikla
samostatná Československá republika, nadšení
národa bylo obrovské. Byly zakládány různé
organizace a spolky. Po úspěšném vzniku Sokola
v Dolních Mokropsech se místní nadšenci sna
žili založit i fotbalový kroužek. Ale doba ještě
nebyla příznivá. Nebyla žádná pravidla, hřiště
bylo malé, neupravené, a tak spolek chlapců
v červeno bíle pruhovaných dresech brzy zanikl.
Až 12. dubna 1930 se za účasti 29 členů konala
v hotelu Libuš ustavující valná hromada Spor
tovního klubu Kazín Dolní Mokropsy. Řídil ji
tvůrce celého podnikání Josef Vorel. Ten byl
také zvolen prvním předsedou SK, prvním mís
topředsedou se stal Josef Sklenář a druhým Vác
lav Koubek. Výbor tvořili Václav Lajn st., Bohu
mil Matoušek, Václav Kocourek, František
Kocourek, Josef Křivánek, Václav Hodaň, Fran
tišek Tůma a náčelník Bohumil Matoušek.
Rok 1930 a nové hřiště
Spolek byl již životaschopný, členové se oslovo
vali „kolego“ a zdravili „Nazdar“. Byl jim přidě
len pozemek u řeky Na Drahách, kde byla na
jedné straně ohromná hromada zatvrdlé hlíny
a na druhé obrovská díra, do které dobrovol
níci hlínu naváželi ručně v kolečkách. Pracovali
o každé volné chvíli. Budoucí hřiště se ale sva
žovalo k řece a muselo být po celé délce zvýšeno
o metr. K zavezení bylo použito hlíny vyko
pané ze základů při stavbě školy. Na její pře
pravu půjčili koňské povozy místní hospodáři,
a to zcela zdarma. Pracovat se začalo brzy zjara
roku 1930 a již 8. června (!!!) bylo hřiště připra
veno. Klubová místnost byla v hostinci u Pokor
ných, později v Libuši. Bylo zakoupeno vybavení
pro hráče: trenýrky (8,50 Kč za kus), štulpny (15
Kč), nákoleníky (25 Kč), dresy (25 Kč), míč (95
Kč) a kopačky (59 Kč).
První soupeř AFK Vonoklasy
První zápas se hrál na Hod Boží svatodušní
a soupeřem byl AFK Vonoklasy. Domácí sice
prohráli 3:4, ale získali první cenné zkušenosti.

Mužstvo, které založilo slávu SK Kazín, hrálo ve
složení: Poche, Mlsna, Malý, Moucha, Jar. Lajn,
Kocourek, Hodáň, Fr. Lajn, Horký, Šmejda a V.
Lajn. První a třetí historickou branku SK vstře
lil Václav Lajn, druhou pak Šmejda. Mokropeští
fanoušci i fanoušci z okolí pak už věděli, kam
půjdou každé nedělní odpoledne.
V první sezóně, tedy v roce 1930, sehrál A tým
23 zápasů (skóre 52:59), „béčko“ 12 zápasů
(skóre 35:33). V roce 1931 sehrálo „ačko“ 41
zápasů (21 výher, 2 remízy, 18 proher, skóre
162:107), druhé družstvo sehrálo 32 zápasů (17
výher, 5 remíz, 10 proher).
V roce 1932 vzniklo pod vedením Josefa Ber
bery družstvo žáků a od roku 1933 hrálo pod
vedením Jana Horkého družstvo „starců“, poz
ději starých pánů.
V roce 1934 byl schválen roční členský příspě
vek 24 Kč a hřišťový fond 6 Kč. Příspěvek na
fond novinářů 50 Kč byl zdůvodněn tím, že
ti klubu vyjdou vstříc při uveřejňování zpráv
a výsledků. Vstupenka na přátelské zápasy stála
1,50 Kč, na mistrák pak 1,80 Kč. V roce 1936
bylo u Banky Slavie sjednáno úrazové pojištění
hráčů. Hřiště Na Drahách bylo zajištěno pach
tovní smlouvou, roční nájem činil 100 Kč.
Jak šly roky, střídaly se vítězství i prohry. V roce
1936 SK Kazín vyhrál mistrovství III. třídy
a postoupil do II. třídy V roce 1937 „vyko
pal“ postup do I. B třídy a vyhrál Poberounský
pohár. Pak přišla 2. světová válka a ničivá povo
deň v roce 1941. Ale stále se hrálo. V revoluč
ním roce 1945 se sčítaly ztráty. V Praze zahynul
nacistickou kulkou Jaroslav Havel a na následky
utrpení prožitém v koncentráku zemřel po
návratu domů Antonín Holan.
V roce 1947 přišla další velká ničivá povodeň,
která vymlela hřiště až na kámen. Hrálo se na
zapůjčeném hřišti v Radotíně. Začalo se sice
uvažovat o novém pozemku, ale protože se
žádný nenašel, hřiště a klubovna byly opraveny.
A tak se to po každé povodni opakuje dodnes.
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Největší úspěchy SK Kazín
A právě v roce 1947 zažíval SK Kazín jedno z velmi
úspěšných období. V mistrovství I. A třídy vybojoval
2. místo, vítězství týmu uniklo jen o skóre. Úspěšné
mužstvo hrálo ve složení: Kratochvíl, Pokorný, Kutil,
Pošmourný, Bouček, Mička, Kimla, Marhoul, Václav
Lajn, Bárta, Knott, Ferda Dvořák a Pixa.
Společenský život sportovců
V SK vyrostli dobří hráči, kteří později odešli do
mužstev hrajících ve vyšších soutěžích – Václav
Lajn do Čechie Karlín, Alda Manda do AC Sparta.
Odešli i Mička, Dvořák a další.
Ale SK Kazín nežil jen fotbalem. Pořádal různá
setkání s okolními mužstvy, zahradní slavnosti,
soutěže v koulení kuželek o ceny, reprezentační
plesy, máje, posvícenské a mikulášské zábavy, konec
masopustu a další. V roce 1937 klub podnikl zájezd
do Lán k hrobu T. G. Masaryka, kde byla položena
kytice se stuhou v barvách klubu.
Krásné by bylo, kdyby dál vyrůstaly další generace
nadšených sportovců, kteří budou kopat jen pro
radost z fotbalu. Právě to bychom měli přát SK Kazín,
který v dubnu 2010 oslaví 80 let od svého založení.
Milena Křížová
Rok 1937. Pohled z Kazína na hřiště SK Kazín
s právě dostavěnou školou v pozadí (snímek vlevo).
Rok 1947 a hřiště zalité povodní (vpravo).
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Pochod Kazíňáků

Výborný fotbalista a skladatel amatér Václav
Lajn složil nejen mnoho populárních polek
a valčíků, ale na počest postupu SK Kazín do
I. A třídy SŽF v roce 1944 věnoval klubu také
Pochod Kazíňáků:
Slunko hřeje, když se z jara usměje
ten náš fotbalový plácek,
když zazelená se,
všechno okřeje,
každičkou neděli,
tam hrají fotbal hoši veselí,
proto každý rád s nimi svoje,
srdce rozdělí.
Kdo se jedenkrát přijde na nás podívat,
řekne tihle Kazíňáci,
to jsou kabrňáci,
dovedou to hrát,
každému září líc
s úsměvem na rtech zápasu jde vstříc,
vždyť přece fotbal to je naše láska,
krás má sto tisíc.
Ref:
Hrdě vlaj ty vlajko modrobílá
v kamarádství synů tvých je síla
(:Kazíňáci, Kazíňáci Dolnomokropáci,
fotbalová sláva naše bude věčně žít:)

z města a okolí

1

2

3

4

5

6

1–Asi 1939. Zleva stojí Kratochvíl, Lajn, Pokorný, Lajn V., Kratochvíl A., Holan, Knott. Dole Fatka,
Touš, Manda, Kutil; 2–Rok 1940. Starší dorost. Zleva stojí Stýblo, Jelínek, Chomát, Chotětovský,
Mička, Apeltauer. Dole Zent, Rejda, Šplíchal, Lacina, Olenčák; 3–1942. Zleva stojí Lenrt, Bárta,
Pokorný, Kratochvíl, Rada, Holan, Manda, Pošmourný. Dole Debute, Lajn, Kutil; 4–Rok 1955. Staří
páni. Zleva stojí Knott, V. Lajn, J. Slepička, Kliment, Kratochvíl, Mička, Nový. Dole Kimla, Chmelař,
Manda, Marhoul; 5–Asi rok 1953. Zleva stojí Kilinger, Pošmourný, Manda, Studecký, ???, Skuhrovec,
Hornych. Dole Vl. Dostál, Chadt, Ploch, Lajn A., Krejčí; 6 – Asi rok 1955. Zleva stojí Pancner, Skuhrovec,Vošahlík, Klika, Kůrka, Vl. Dostál, Ploch, Spilka, David. Dole Hejtmánek, Podešva, Pavlík, Chadt,
V. Dostál, Kantor, Chmelař
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Zloděj okradl spící obyvatele
domu v Mokropeské
V nočních hodinách z 11. na 12. února došlo v ulici Mokropeská k vloupání do domu. Zatím co obyvatelé domu
klidně spali, dosud neznámý zloděj je okradl. Celou
věc v současné době šetří Policie ČR. Krádežím tohoto
druhu lze přitom zabránit instalací zabezpečovacího
systému, kterým bude chráněn plášť budovy. Doporučujeme všem majitelům nemovitostí, aby si takové zabezpečovací zařízení pořídili, neboť jen tak se dá zabránit
nezvané noční návštěvě.
Vyhrožovala sebevraždou–24. ledna v noč
ních hodinách byla hlídka městské poli
cie žádána o součinnost při pátrání po ženě,
která se pohybovala v nezjištěném osobním
motorovém vozidle a telefonicky vyhrožo
vala sebevraždou. Po zaměření souřadnic
GPS byla žena zastavena hlídkou Policie ČR
v Dobřichovicích a zajištěna.
Řidič nadýchal alkohol–29. ledna v brz
kých ranních hodinách byla městské poli
cii oznámena dopravní nehoda v ulici Dob
řichovická. Po příjezdu na místo hlídka zjis
tila osobní motorové vozidlo, které sjelo do
příkopu. U havarovaného automobilu sto
jící muž hlídce sdělil, že jej řídil. Hlídka pro
vedla u řidiče orientační dechovou zkoušku,
která ukázala podezření na alkohol. Z tohoto
důvodu celou událost převzala k prošetření
Policie ČR.
Pes srážku s autem nepřežil–30. ledna
v dopoledních hodinách oznámil telefonicky
muž z Dobřichovic, že na silnici mezi Dob
řichovicemi a Černošicemi našel poraněného
psa, kterého pravděpodobně srazilo auto.
Hlídka po příjezdu na místo sice zajistila pře
vezení zraněného zvířete k veterinárnímu
ošetření, na za záchranu však bylo již pozdě.
Zmizela peněženka i doklady–2. února
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v odpoledních hodinách přijala hlídka měst
ské policie oznámení o krádeži vloupáním do
osobního motorového vozidla v ulici Rado
tínská. Strážníci na místě zjistili, že zlo
děj odcizil ze zaparkovaného vozidla bundu
a peněženku s doklady, kterou řidič uvnitř
zanechal. Věc převzala k řešení Policie ČR.
Řidička vyvázla bez zranění–4. února v dopo
ledních hodinách bylo městské policii předáno
oznámení o dopravní nehodě mezi Dobřicho
vicemi a Černošicemi. Hlídka po příjezdu na
místě zjistila vozidlo, jež spadlo do potoka. Jeho
vyproštění provedli hasiči ze Řevnic. Řidička,
která osobní automobil řídila, vyvázla bez zra
nění.
Ozbrojený útočník stačil zmizet–7. února
v nočních hodinách vyjížděla hlídka městské
policie do Clubu Kino, kde mělo údajně dojít
k napadání hostů neznámým ozbrojeným
mužem. Po příjezdu na místo však hlídka
domnělého útočníka už nezastihla. O inci
dent se v současné době zajímá Policie ČR.
Zloděj kradl ve vlaku–8. února nahlásila
žena, která jela vlakem z Prahy do Černo
šic, že jí neznámá osoba rozřízla kabelku a z
té odcizila peněženku s finanční hotovostí
a doklady. Celou věc převzala k prošetření
Policie ČR.

z radnice
Vloupání se nezdařilo–10. února v nočních
hodinách došlo k narušení objektu v ulici Rado
tínská. Do jednoho z domů se tam pokusil vlou
pat zatím neznámý pachatel. Hlídka po příjezdu
na místo zjistila stopy ve sněhu a směr, kterým
se pachatel dal na útěk. Díky zabezpečovacímu
systému se pachatel do objektu nedostal.
Stopy zanechal zřejmě zloděj–11. února

v dopoledních hodinách oznámila žena
z ulice Karlštejnská, že ve sněhu u svého
domu našla stopy neznámé osoby. Hlídka po
příjezdu na místo konstatovala, že jde pravdě
podobně o stopy dospělého muže, který dům
z dosud neznámého důvodu obcházel.
Gregor Dušička,
vedoucí Městské policie Černošice

Městská policie zintenzívní kontroly psů i jejich majitelů
V minulých týdnech obdržela městská
policie několik oznámení, týkající se psů,
potažmo jejich držitelů. Šlo o protiprávní
jednání, která jsou v souvislosti s chovem
těchto domácích mazlíčků spojena.
A protože se v několika dalších týdnech
bude služba městské policie touto proble
matikou zabývat hlouběji, chci vás upozor
nit na několik skutečností:
Poplatek ze psa
V prvé řadě chci všechny držitele psů upo
zornit na placení místního poplatku ze psů,
který je stanoven vyhláškou města Černo
šice č. 5/2009:
a) poplatek za jednoho psa činí ročně 700 Kč
b) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního a vdovského
nebo vdoveckého důchodu, který je jeho
jediným zdrojem příjmu anebo poživatel sirotčího důchodu, činí roční poplatek
200 Kč
c) za druhého a každého dalšího psa –
s výjimkou držitele psa stanovenou v písm.
b) – činí roční poplatek 1400 Kč
d) za druhého a dalšího psa, jehož držitelem
je poživatel invalidního, starobního a vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je
jeho jediným zdrojem příjmu anebo poživatel
sirotčího důchodu, činí roční poplatek 300 Kč.
Každý občan, kontrolovaný strážníky

z výše uvedených důvodů, bude oznamo
ván finančnímu odboru MěÚ Černošice,
případně jinému úřadu dle místa trvalého
bydliště, ke zjištění skutečností vedoucích
ke správnému a úplnému vybrání poplatku.
Dále je držitel psa (nebo jiná osoba, která
psa provází) povinen dle vyhlášky města
Černošice č. 1/2009 mít psa na vodítku
a zabránit jeho volnému pobíhání na veřej
ných prostranstvích. Dále musí být pes
označen známkou vydanou k tomuto účelu
MěÚ Černošice a v případech psů z jiných
obcí též např. čipem.
Dále je fyzická osoba, která drží či chová
psa, povinna zajistit, aby zvíře neznečišťo
valo veřejná prostranství, veřejnou zeleň
a veřejně přístupné objekty. Pokud se tak
stane, je tato osoba povinna tyto nečistoty
(např. výkaly) odstranit.
Osoba, která chová psa, je též dle zákona č.
246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
ve znění pozdějších předpisů, povinna
zabezpečit zvíře v zájmovém chovu a učinit
všechna opatření proti útěku zvířete.
Všechny tyto povinnosti jsou v uvedených
právních předpisech pod hrozbou sankce.
Kontroly zaměřené na tento problém byly
městskou policií zahájeny 1. března 2010.
Gregor Dušička,
vedoucí Městské policie Černošice
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Využijte možnost oznámit podezření či jakoukoliv skutečnost
o výrobcích a distributorech drog anonymně telefonicky či e-mailem
Omamné a psychotropní látky (drogy, narkotika apod.) jsou látky přírodního a syntetického
původu, které svými účinky navozují nereálné stavy a způsobují změnu smyslového a rozumového vnímání skutečnosti. Drogou můžeme být ohroženi bezmála všichni, a je třeba vědět, že
každý mladý člověk v sobě skrývá možnou motivaci k začátku drogové tragedie.
Důvody jsou různé: zvědavost, touha po dobrodružství, nuda, osamělost, nedostatečně chápající
kolektiv (rodina, přátelé), neschopnost vyrovnat se
s konfliktní situací apod. Příčiny vedoucí ke kon
zumaci drog spočívají v osobnosti postiženého, ve
vlastnostech drogy, v rodině, okruhu přátel, ale i ve
stavu společnosti, v níž jsou drogy konzumovány.
Účinky drog pak spočívají zejména ve ztrátě
soudnosti a odklonu od reality života, v rychlém
vzniku závislosti na droze a tím touze po nové
dávce za každou cenu (rozpad osobnosti, zanedbávání jiných potřeb, celková psychická a fyzická
devastace), v kriminálním způsobu života (hodnota života je měřena pocitem blaha z potžití
dávky drog, na kterou je třeba získat prostředky
jakýmkoli způsobem).
Začíná to drobnými krádežemi
Všechny výše uvedené faktory společně na sebe
nabalují další trestnou činnost, neboť sehnat
peníze na drogy je nutné. Začíná to drobnými
krádežemi, které však k pokrytí potřeby nestačí.
Přidává se proto další trestný čin – loupežné přepadení. Následuje ublížení na zdraví a jen krů
ček chybí k vraždě. Neméně nebezpečné je
řízení motorového vozidla pod vlivem drog.
Policisté Územního odboru Praha venkov spo
lečně s pracovníky preventivně informační sku
piny o této problematice dobře vědí a svou pre
ventivní činnost zaměřují i do této oblasti.
Působí především v základních školách, učiliš

tích a středních školách, kde v rámci prezentace
policie je toto téma žáky a studenty diskutované.
Prevence v rodině je základní
Protidrogová prevence v rodině je prevencí
základní. Rodina má být pro jedince místem jis
toty a bezpečí za všech okolností. Má mu pomá
hat najít si vlastní identitu, vlastní „já“. Klidná
a citová atmosféra v rodině, racionální přístup
k volnému času (sport, kultura), účelná dělba
práce a povinnosti členů rodiny, úzký kontakt
dětí a rodičů, jejich vzájemná důvěra a pocho
pení, to vše s dalšími pozitivnímu faktory může
umožnit dětem a mládeži, aby vyrůstali jako
svobodní občané, kteří jsou schopni říct sobě
a ostatním: „DROGA NE!“
Můžeš být jeden z těch…
Jaká bude tvoje volba ve chvíli, kdy ti někdo
nabídne drogu?
Můžeš být jeden z těch, kteří třeba i po první
dávce drogy zemřeli. Ročně umírá v České
republice na předávkování drogou kolem 500
mladých lidí.
Můžeš být jeden z těch, kdo bude na drogách
závislý a bude mít velké zdravotní problémy. Již
nyní je těchto lidí v České republice nejméně
30 tisíc.
Můžeš být jeden z těch silných, který dokázal odpo
vědět „NE“ a zůstal tak svobodný. Je to možná
poprvé, kdy o sobě rozhoduješ skutečně sám.
Nprap. Š. Zatloukalová, mluvčí PČR Praha - venkov

Možnost anonymního oznámení
Problematice drog je věnována velká pozor
nost všech, kteří se jí zabývají. Krajské ředitel
ství policie Středočeského kraje si uvědomuje
také skutečnost, že oznámit některé informace
je pro mnoho lidí těžké a bojí se.

Proto byla zřízena telefonní linka a e-mailová adresa, na které může kdokoliv oznámit
podezření či jakoukoliv skutečnost o výrobcích a distributorech drog, aniž by se tito
oznamovatelé museli dostavit na polici:

Telefon: 974 861 717, e-mail: drogam.stop@seznam.cz
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Na psí téma aneb Co se nosí v Černošicích
Letošní zima připravila mnoho svízelných
situací lidem, ale naopak potěšila pejsky. Ve
sněhu radostně skáčou a v nestřežených okamžicích využívají bílou pokrývku k nenápadnému „úklidu“ svých exkrementů. Sníh vytvořil vrstvu, která budí dojem, že psí hovínka nejrůznějších velikostí nejsou jaksi vidět. Opak je
pravdou. Chodcům pouze poskytuje bílá pod-

ložka výhodu, že lépe zaměří na „terč“ a v lepším případě jej přeskočí.
Ne všichni majitelé pejsků však spoléhají na anonymní bílou přikrývku. Po svých miláčcích uklízejí tak, jak jsou běžně zvyklí. A stejně pečlivě se
někteří z nich starají o to, aby své čtyřnohé přátele ochránili před mrazem. Samozřejmě oblečením podle poslední módy.
(mk)

A co si o „problematice“ hovínek i módy myslí pejsci samotní?
Lukasi, ty už tady žiješ nějaký ten pátek.
Nepřipadá ti teď tady nějak nehorázně čisto?

To se ti, Arane, zdá.
U nás vždycky najdu, co hledám.
Vy se vůbec
nevyznáte.
Byli jste někdy
ve světě? Tam
já to mám
vočuchaný
a jedno je jistý–v Evropě
dneska
těžko najdeš
takový výběr
jako u nás.
Ale nechme
hovínka
hovínky! Co
takhle móda,
ta vám nic
neříká?

No, přeci
nebudeme
zakrývat
svá nádherná atletická těla!

To je fakt. Ale
já přesto preferuji pořádný
vohoz. Můžeš
v něm jít na
procházku a na
fotbal zároveň.
Jen se podívej na moje trenýrky. Hele
támhle jdou
holky, ty se
v módě vyznají
líp. Tu v modrém znám, to
je Nelly, ale ta
v oranžovém, ta
je tu asi nová.

Hele Nelly, to jsou fešáci!
A ještě k tomu ve
značkovém oblečení.

To sice jo, ale ti dva sportovci
„všude bez“ se zase líbí mně.
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Pít či nepít aneb O kvalitě pitné vody a balených vodách
V poslední době jsme velice často svědky mediálního reklamního „masírování“, které má za cíl
očernit konzumaci pitné vody z veřejných vodovodů a navýšit prodej tzv. balených vod. Výrobci
balených vod se všemožně snaží přesvědčit spotřebitele, že jedině balená voda může dosahovat
kvalit, které si lidské tělo ke spotřebě zaslouží, jedná se však ve většině případů pouze o reklamní
slogany s cílem zajistit větší zisky.
Určitou dobu bylo populární nepít „obyčejnou“
vodu z veřejného vodovodu, ale v současné době
je tento trend na ústupu, a naopak i do promi
nentních restaurací je zaváděn zvyk v zahraničí
běžný – nabídnout (většinou zdarma) hostům
mimo minerálek i „kohoutkovou vodu“ natoče
nou např. do karafy. Balenou vodu sice můžete
mít údajně načerpanou přímo „ze srdce horských masivů“, ale logicky ji odtamtud musí také
někdo dovézt, a to i například v létě, kdy kami
ony vodu převážející jsou nuceny stát někde na
slunci i s nákladem a někdy ji pak i poměrně
dlouho skladovat, než dorazí k finálnímu spo
třebiteli (jak naznačuje např. porovnání časo
pisu TEST).
Na vodu z veřejného vodovodu vám sice nikdo
obrázek růžolícího kojence nenamaluje, ale zato
si můžete být jisti, že se jedná o vodu čerstvě
načerpanou z nezávadného zdroje pitné vody,
který podléhá přísným a pravidelným kontrolám
a kde čas mezi odběrem z prameniště či zdroje
a doručením spotřebiteli (odběrateli) je s časem
nutným pro distribuci vody balené téměř nesrov
natelný. Je pak na každém, která voda se mu jeví
více čerstvá a životu prospěšná…
Porovnání kvality balených vod
Koho by více zajímalo porovnání kvality balených vod (kojenecké, pramenité, minerální
neperlivé a pitné balené neperlivé) s vodou
z veřejných vodovodů, tomu vřele doporuču
jeme srovnání uveřejněné časopisem TEST č.
10/2009, článek „Opravdu víte, co pijete?“ (www.
dtest.cz), kde podrobně analyzovali 18 balených
vod a vodu natočenou z kohoutku v pěti velkých
městech ČR. Nutno konstatovat, že oproti tes
tovaným vzorkům z veřejných vodovodů (pře
kročení mezní hodnoty jakostního ukazatele
pro obsah železa v jednom případě), dopadly
vody balené v některých případech takřka kata
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strofálně (opakovaně zvýšený obsah organotro
fních bakterií, v případě jedné „kojenecké“ vody
dokonce i nad jejich mezní hodnotu, nadlimitní
obsah dusitanů či dokonce obsah nedovolených
cizorodých organických látek).
Pitná voda ze tří zdrojů
Lze bez nadsázky konstatovat, že pitná voda
z veřejného vodovodu je jednou z nejpřísněji
a nejpečlivěji kontrolovaných potravin. Pro
upřesnění uvádíme, že pitná voda pro město
Černošice pochází ze tří zdrojů. Město má jed
nak vlastní zdroje vody (studna a vrt), ale vzhle
dem k tomu, že jejich kapacita plně nedosta
čuje potřebám města, přebírá částečně také pit
nou vodu z Prahy. Jakost této směsi vod je pra
videlně kontrolována na odběrných místech na
síti, a to minimálně 28x ročně (včetně kontrol
prováděných orgány hygienické služby). Pravi
delně se sledují nejen základní fyzikálně che
mické a mikrobiologické parametry pitné vody
(jako např. pH, železo, mangan, volný chlor,
dusitany, dusičnany atd.), ale i velká řada dalších
fyzikálně chemických a mikrobiologických uka
zatelů (celkem přes 50 různých ukazatelů včetně
systematického měření a hodnocení obsahu pří
rodních radionuklidů, pesticidů, chlorovaných
uhlovodíků…).
Voda středně tvrdá až tvrdá
Ve spojitosti s obsahem vápníku a hořčíku ve
vodě se někdy hovoří o tzv. „tvrdosti“ vody. Pro
město Černošice je tato hodnota průměrně 2,6
mmol/l, což je 13,16 N (stupňů německých),
jedná se tedy o vodu „středně tvrdou“ až „tvrdou“. Tato vlastnost může způsobovat např. usa
zeniny v rychlovarných konvicích a vodovod
ních bateriích, ze zdravotního hlediska je však
tato voda s obsahem vápníku a hořčíku mno
hem příznivější na organismus, než kdyby vyka
zovala nízký obsah těchto minerálů.

z radnice
Výsledná kvalita vody
Veřejný vodovod je systém rozvádějící vodu po
městě od vodního zdroje, přes vodojem, distri
buční síť až přímo k odběrateli. A jako každý
funkční systém, vyžaduje také pravidelnou péči
a obnovu. Některý uživatel může namítnout, že
se vyskytnou případy, kdy mu z kohoutku teče
voda nestandardního zabarvení, ale v takových
případech se nejedná o zdraví závadnou vodu,
ale situaci vzniklou vlivem mimořádných udá
lostí či úkonů na distribuční síti, případně kva
litou a stářím potrubních rozvodů a to i u odbě
ratele. Vliv na výslednou kvalitu vody mají
všechny složky této distribuční sítě a negativně
ji mohou ovlivnit například poruchy na veřej
ném vodovodu (vyšší obsah vzduchu rozpuště
ného ve vodě, který se projeví menší průhled
ností vody po natočení do sklenice a po chvilce
vyprchá), proplachy a odkalování na koncových

místech vodovodní sítě, rázy (prudká změna
tlaku může např. uvolnit železo ze stěn vnitř
ních rozvodů odběratele u starších nebo nepra
videlně používaných vnitřních rozvodů odběra
tele („rezavé“ zabarvení vody).
Cílem je seznámení s fakty
Cílem tohoto článku není přesvědčovat kohoko
liv o tom, co má pít či nemá, z čeho má vařit
či nemá, v čem se má mýt či nemá, co dávat
psovi či nedávat, ale seznámení s neoddisku
tovatelnými fakty, která spotřebitel neodbor
ník obvykle nemá k dispozici a kdy je navíc tla
čen v médiích tisíckrát omletými reklamami
k nákupu „vody v plastu“ (o tunách plastového
odpadu už se hovoří méně), a to pokud možno
i pro psy, neboť, jak známo, lidé pro své miláčky
chtějí vždy jen to nejlepší…
Mgr. Zuzana Vávrová, Ing. Zdeněk Vlček,
Ing. Jitka Zímová

Bezplatná advokátní poradna poskytne základní informace
Město Černošice a advokátka Kateřina
Malmstedt připravily pro občany města a oby
vatele okresu Praha–západ bezplatnou advo
kátní poradnu. A to jedenkrát v měsíci v zase
dací místnost Městského úřadu Černošice, Rie
grova 1209, vždy od 15.30 do 17.30. ve dnech 24.

3., 21. 4., 19. 5., 30. 6. Kateřina Malmstedt vám
bezplatně poskytne základní informace a kon
zultaci, jaké jsou vaše možnosti a jak postupovat
dále při vašich právních problémech. Na kaž
dého bude vyhrazeno zhruba 20 minut. Pokud
máte právní problémy, nebojte se přijít.
(ks)

Advokátní díkůvzdání
Určitě nejsem jediná, koho život přivedl do svízelné životní situace. V takovém okamžiku je
každá dobrá rada drahá. A zvláště rada právní…
Dovolte mi tedy, abych touto cestou poděkovala
městu Černošice za zřízení bezplatné advokátní
poradny pro nás občany. Jmenovitě bych chtěla
poděkovat paní Jiránkové z podatelny městského úřadu, která mi velmi ochotně a pohotově poskytla kontakt na advokátku Kateřinu
Malmstedt. Patřím bohužel mezi ty z nás, kteří
mají ze všech právních úkonů a soudních řízení
již předem husí kůži. Dovedete si tedy představit
obavy, se kterými jsem vytáčela telefonní číslo na
výše zmíněnou právničku… Již její první slova mě

však z této „jurisdikční fóbie“ zcela vyléčila. Paní
advokátka mě vyslechla a ihned navrhla řešení
ušité na míru mého problému. V případě potřeby
byla ochotná pracovat pro mne dvacet čtyři hodin
denně, a to i o víkendu. Brzy se mezi námi vytvořil vztah vzájemného porozumění a důvěry. Velice
si tohoto vzácného vztahu vážím a jsem šťastná,
že v dnešní právně nejisté době mám v Kateřině
Malmstedt svého spojence.
Městu Černošice ještě jednou upřímně děkuji za
zprostředkování právní pomoci v místě bydliště.
A vám všem, kteří máte právní problém, doporučuji:
Nebojte se ho řešit. Jistě se vám uleví tak jako mně.
Eva Vacková
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I zimní sluníčko se smálo na mokropeský masopust
A kdo by se nesmál, když se k přípravám na masopustní dění vedle dlouholetých členů masopustního spolku tvořivě a s chutí přidali zástupci generace mladé i úplně nejmladší?!
Předškoláci z mokropeské MŠ nejprve krásně
ozdobili smrk na Masopustním náměstí a poté
osmáci ze ZŠ pod vedením paní učitelky Cap
kové vytvořili masopustní masky, nad kterými
se až tajil dech. Členové masopustního spolku se
už těší, že o příštím masopustu si s nimi osmáci
i zatancují. Na starší masopustní generaci
zůstala výroba růží, které se tentokrát opravdu
povedly. Návštěvníci masopustu si je všechny
rozebrali a udělali tak tvůrcům velikou radost.
Výrobu perníkových srdcí pro štědré hospo
dyňky jsme nechali na naší „perníkářce“ Alence
Číhalové, abychom jí její krásné dílo nepokazili.
Masopust bez legend
Letos poprvé se musel mokropeský masopust
obejít bez svých zakladatelů – Břetislava Slo
váčka a Ivana Látala. Ti sice zanechali své aktivní
činnosti v masopustním spolku, ale všechny své
literární nápady a výtvarná díla velkoryse pře
dali svým pokračovatelům.
Principál v roli režiséra
Role režiséra a spoluautora textů masopustní taška
řice se poprvé ujal mladý principál masopustního
Starosta průvod povolil:
V zájmu zdravé populace
a potřebné integrace
k masopustu gratuluji,
průvod po vsi povoluji!
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spolku Tomáš Prskavec. Všichni jsme se mu snažili
ze všech sil pomáhat a odpovědně a s velkou chutí
jsme nacvičovali masopustní představení.
Průvod a zábava U Králů
Po představení vyrazil ze zaplněného Masopust
ního náměstí průvod na pochod obcí. Dostalo se
mu vřelého přijetí a skvělého pohoštění u všech
sousedů, kteří jej do stavení pozvali. Naše věrné,
ale i ty nové hospodyňky připravily výborné
občerstvení i dobré napití, a pak už následovala
tradiční masopustní zábava U Králů.
Několik masopustních střípků
Bez ohledu na cestovní útrapy přijal pozvání
masopustního spolku a do Mokropes dorazil
jihočeský dudák. Jeho lidovky se moc líbily.
Velké uznání všech milovníků svařeného vína
patřilo hasičům. Lahodný mok se jim letos
obzvláště podařil.
Účastníci průvodu ocenili příjemné a zcela dis
krétní vystupování městských strážníků, kteří je
při tažení obcí doprovázeli.
Za mokropeské masopustní sdružení
Jana Paďouková

Principál požádal:
Pane starosto, co říkáte, jistě nám povolení
dáte, vesnicí v pořádku projdeme,
nohy k tanci zvedneme, zazpíváme,
popijeme, a masopustu užijeme.
To vám tady slibujeme.

z města a okolí
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kultura

Přehled kulturních akcí na rok 2010
4. 3.
5. 3.
12. 3.
13. 3.
26. 3.
28. 3.

Březen
Poutníci 40 let výročí
Koncert Madfinger
Jitka Vrbová a Hot Jazz
Country večer s kapelou Ohniváci
Komorní koncert
Pohádka: Smolíček, Kůzlátka a Budulínek

11. 4
17. 4.
17. 4.
24. 4.

Duben
Písně s loutnou
Den Země
Karolína Kamberská – Ex sestry Steinovy
Kola a motory, zahájení sezony

8. 5.
11.-16. 5.
16. 5.
25. 5.
30. 5 .
30. 5.
5. 6.
10. 7.
14. –15. 8.
28. 8.
4. 9.
19. 9.
24. 9.
25. 9.

Květen
Májové slavnosti
Jazzový festival
Irena Budweiserová
Njorek
Dětský den
Joel La Rue Smith Trio USA

(Club Kino)
(Club Kino)
(Club Kino)
(Club Kino)
(ZUŠ)
(Club Kino)
(ZUŠ)
(Club Kino)
(Club Kino)
(Masopustní náměstí)
(Club Kino a celé Černošice)
(kostel Nanebevzetí Panny Marie)
(Club Kino)
(Club Kino a sokolovna)
(Club Kino)

Červen
Královský průvod

(Park Berounka)

Červenec
Bigbeatové dunění – rockový festival

(Park Berounka )

Srpen
Mariánská pouť
Lokál Fest
Září
Inline Černošice – Černošická míle
Spiritual kvintet
Pitsch Bender CZ, SK
Oktoberfest

(Komenského ulice u kostela)
(Club Kino)

(kostel Nanebevzetí Panny Marie)
(Club Kino)
(Masopustní náměstí)

Říjen
14. 10.
Bluff Note, hammond quartet (Club Kino)
21. 10.
Komorní koncert, pocta Mahlerovi (ZUŠ)
22. 10.Mário Bihári a Bachtale Apsa – Romská kapela (Club Kino)
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12. 11.

Listopad
Sixin

11. 12.
17. 12.

Prosinec
Adventní trhy
Trio de Janeiro

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

informace

Zlatí rodiče
V těchto dnech oslavují manželé Gerik a Eva Císařovi zlatou svatbu. Před padesáti lety si slíbili, že ze
dvou jedinců vytvoří jednu bytost a naplnili tento slib měrou vrchovatou. A protože celý jejich život
naplňovalo divadlo a naplňuje literatura, vyjádřím to slovy W. Shakespeara:
Úryvek ze Sonetu č. 25
Světskými poctami, chlubnými tituly
nechť se honosí ti, kterým hvězdy přejí;
já, jemuž bohové z toho nic nedali,
pyšním se v skrytu tím, co mám nejraději!
...
A co má válečník ze všech svých vítězství,
ve kterých tisíckrát proslavil svoje jméno?
Po první porážce jej škrtnou z knihy cti
a na to, oč se bil, pak taky zapomenou!
O co jsem šťastnější: já mám jej a on mne
a naší vzájemnou láskou nic nepohne!
Za vše jim děkujeme a přejeme, ať je humor,
pro ně tak příznačný, neopouští!
Za celou rodinu dcera Magdalena

Přijďte se přesvědčit o tom, jak jste geniální!
V rámci celosvětové akce Týden uvědomění si mozku se ve společenské místnosti Domu s pečovatel
skou službou uskuteční zajímavá přednáška na téma mozek a jeho funkce, trénink paměti a hrátky
s pamětí. Přednáška je určena všem bez ohledu na vzdělání i věk. Všechny zájemce, kteří v úterý 16.
března od 18.00 zavítají do DPS prosíme, aby si s sebou vzali psací potřeby a sešit. Přijďte se přesvěd
čit o tom, jak jste geniální!
Těší se na vás Andrea Červenková, certifikovaná trenérka paměti

Pozvánka na zajímavou přednášku do centra MaNa
Rádi bychom vás pozvali na přednášku o Cestě za divokou přírodou, životem a uměním původních
obyvatel (First Nations) severozápadního pobřeží Britské Kolumbie v Kanadě. Přednáška se bude
konat v úterý 16. března v 19.30 v Komunitním centru MaNa, ul. Komenského č. 2018 (naproti
kostelu).
Všichni jste srdečně zváni!

Zahrádkáři zvou na výroční členskou schůzi do DPS
Zveme všechny členy i nečleny na výroční schůzku zahrádkářů, která se bude konat 20. března od
14.00 ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou na Vráži. Pro členy budou prodávány
členské známky, všichni si budou moci vyslechnout odbornou přednášku a rovněž všichni si budou
moci zamluvit zájezd do Litoměřic, kam jedeme 8. dubna a kde lze v rámci výstavy zakoupit úplně
vše, co se jen trochu zahrad týká v bohatém výběru (stromky, keře, skalničky, semena, sadbu, nářadí,
hnojiva a postřiky, skleníky, chaty, zavlažovací systémy, ba i pivo, víno, klobásy a langoše).
Za MO ČZS zve Ing. Milan Boháč
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Tradiční dětský karneval TJ Sokol Černošice

V sobotu 13. února uspořádala TJ Sokol Černo
šice tradiční dětský karneval. Od druhé hodiny
odpolední se začaly tělocvična a Club Kino plnit
dětmi v nejrůznějších maskách. K vidění byli
princezny, víly, čerti, piráti, čarodějnice i čaro
dějové, kovbojové, různá zvířátka, postavičky
z pohádek. Sešlo se jich tolik, že se opět uká
zalo, jak nedostatečnými prostorami Sokol dis
ponuje. Dětem, které se dobře bavily, to však
vůbec nevadilo, ty se vyřádily, že se jim ani
nechtělo odejít domů. Dospělí však upozorňo
vali na nedostatek prostoru zejména pro pře
vlečení a uložení venkovního oblečení. Tohoto
nedostatku je si TJ Sokol dobře vědoma, ale na
realizaci již zpracovaného projektu přístavby
nemáme peníze.
Ing. Hana Fořtová, foto Martina Řehořová
Nová tradice? Už podruhé v krátkém čase zdobily
děti z mateřské školy v Topolské smrk na Masopustním náměstí. Nejprve v čase vánočním, podruhé
v čase masopustním, kdy jej ověsily jaterničkami,
preclíky, houstičkami a koláčky. Všechny masopustní ozdoby si samozřejmě samy ve školce vyrobily. Že by tak daly vzniknout nové tradici?
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z města a okolí

Masopustní veselí v mateřské škole v Karlické
Ve čtvrtek 18. února vyvrcholila v naší mateřské
škole masopustní veselice se vším, co k veselení
patří. Děti se předvedly v maskách, které si vyrá
běly ve školce nebo přinesly z domova. Společně
jsme si zatancovali, zazpívali u piana za dopro
vodu paní učitelky Dany Secké lidové písně,

a vrcholem se stal masopustní jarmark. Za jar
mareční groše, které děti získávaly předešlé tři
týdny, si nakupovaly pěkné dárky a úžasné dob
roty, jež společně vyráběly a pekly pro ostatní.
Moc se nám všem slavnost líbila a těšíme se na
další.
Učitelky MŠ Karlická
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Humanitární sbírka ve dnech 22. až 27. března
Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s městem vyhlašuje humanitární sbírku letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské), lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
látek, domácích potřeb (nádobí bílé i černé, skleničky–vše jen funkční), dále peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek. Nebereme ledničky, televize, nábytek, počítače a dětské kočárky.
Sbírka se uskuteční v budově městského úřadu v Karlštejnské ulici číslo 259 v prostorách bývalého
papírnictví, a to od pondělí 22. března do soboty 27. března denně od 9.00 do 18.00. Darované věci
prosíme zabalit do igelitových pytlů či krabic, aby nedošlo k jejich poškození během transportu.
Děkujeme za vaši pomoc (www: diakoniebroumov.org)

Zápis do Mateřské školy Karlická se uskuteční 1. dubna
Mateřská škola Černošice, Karlická 1170, vyhlašuje zápis dětí do mateřské školy na školní rok
2010/2011. Zápis se bude konat ve čtvrtek 1. dubna od 13.00 do 17.00 v budově mateřské školy.
K zápisu se dostaví rodič nebo zákonný zástupce dítěte a přinese s sebou rodný list dítěte a doklad
o trvalém pobytu.
Alena Janovská, ředitelka školy

Mateřská škola Topolská pořádá Den otevřených dveří
Mateřská škola Černošice–Mokropsy, Topolská 518, pořádá ve středu 10. března Den otevřených dveří.
Chcete přihlásit své dítě do naší školky a rádi byste si předtím školku prohlédli? Zajímají vás podrob
nosti o výchovně vzdělávací práci v naší školce? Rádi byste věděli, co vše v naší školce s dětmi děláme,
jaké pořádáme další akce, jaké je vybavení školky? Máte nějaký dotaz nebo problém, který bychom vám
mohli pomoci vyřešit? Pak je tato akce určena právě vám. Přijďte v 9.30. Prohlédnete si celou školku,
uvidíte, jak děti pracují, a budete seznámeni s provozem školky, pravidly pro zápis dětí a budeme se sna
žit odpovědět na všechny vaše dotazy. Přijďte, rádi vás uvidíme.
Kateřina Mandová, ředitelka školy

Zápis do Mateřské školy Topolská se bude konat 7. dubna
Mateřská škola Černošice, Topolská 518, vyhlašuje zápis do mateřské školy, který se bude konat 7.
dubna od 10.00 do 15.00 v budově školy. K zápisu se dostaví rodič nebo zákonný zástupce dítěte
a přinese s sebou rodný list dítěte a potvrzení o trvalém pobytu (občanský průkaz).
Kateřina Mandová, ředitelka školy, tel.: 251 642 185

Březen v Mateřském centru Tam-Tam-Mraveniště
4. 3. Mezinárodní den malých žen – tak trochu holčičí Mraveniště s pohádkou O Popelce, hrou na
kadeřnictví a malováním na klovatinu.
5. 3. Žabák Vítek–pojďte si s námi zacvičit, zazpívat a pak vytvořit pro žabáka Vítka nejkrásnější
barevný kabátek.
11. 3. Povídání a vše o zvířátkách.
12. 3. Panáček Toaleťáček–čeká nás další zábavné tvoření. Stačí chvilka a máme tu nového kamaráda.
Nevěříte? Tak se přijďte přesvědčit, panáček Toaleťáček se na vás už těší.
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18. 3. Námořnické Mraveniště–staří lodníci, mořští vlci a piráti naloďte se, vyplouváme!
19. 3. Vyšívaná vločka–zimní královna umí krásně čarovat. My to zkusíme jako ona a vyšijeme si
s maminkami třpytivé vločky.
25. 3. Hurá, postavme si domeček.
26. 3. Beránek Venda–jaro je za dveřmi, přivítáme je společně s chundelatým beránkem.
MC Mraveniště můžete se svým dítkem ve věku od 2 do 5 let navštívit každý čtvrtek od 9 do 11 hod.
Pátek od 9 do 11 hod. patří miminkům a batolátkům do dvou let v doprovodu rodičů.
Kontakt: mraveniste@seznam.cz, tel.: 603 283 939, 603 200 569. Těšíme se na vás v komunitním cen
tru MaNa naproti kostelu.
Hedvika, Simona, Radka, Lenka, Kamila, Hanka, Dáša

Nevers pořádá kurz pro mladé rytíře a rytířky
Občanské sdružení Nevers, společnost historických aktivit, o. s., pořádá kurz pro mladé rytíře. Kurz
se koná v tělocvičně černošické základní školy v Komenského ulici vždy ve čtvrtek od 17.30. Hlá
sit se mohou rytíři a rytířky od 6-ti let. Povinnou výbavou je obuv do tělocvičny, pohodlné oblečení
na sport, dřevěný meč, odvaha a disciplína. Bližší informace na tel.: 603 792 086, případně e-mail:
lagarder@seznam.cz.
Tomáš Kopačka

Rozloučení se sestrou Květoslavou Andrštovou
V sobotu 30. ledna jsme se naposledy rozloučili se sestrou Květoslavou
Andrštovou, která zemřela po dlouhé a těžké nemoci 19. 1. 2010 ve věku
85 let. Sestra Květa byla sokolkou tělem i duší. Působila jako náčelnice
a cvičitelka snad všech ženských složek ještě v době, kdy Sokol Černo
šice patřil do ČSTV. Byla to ona, která po celý život dodržovala sokolské
zásady a přivedla do Sokola většinu starších cvičitelek současného cviči
telského sboru. Stála také u znovuobnovení Sokola v Černošicích v roce
1990, působila jako cvičitelka seniorek a jednatelka výboru. Zacvičila si
s námi ještě skladbu pro věrnou gardu na XII. Všesokolském sletu v roce
1994. Z tělocvičny ji vyhnala až nemoc, ale i poté se zajímala o dění
v Sokole a účastnila se všech akcí, které jsme pořádali. Svou činorodostí
a poctivým přístupem k svěřeným úkolům zůstává pro nás vzorem.
Milá Květo, děkujeme ti za všechnu obětavost a přátelství a loučíme se s tebou sokolským Nazdar!

Ples v Kvítku aneb Jak bychom se k sobě navzájem měli chovat
Pánové, zadejte, se! Tak těmito slovy byl zahájen první ples v mateřské škole Kvítek. Po úvodní
promenádě, kdy přítomní rodiče a prarodiče mohli shlédnout nádherné plesové šaty malých dam
a společenské košile s kravatou nebo stužkou všech mužů, se všichni s chutí a vervou pustili do
tance. Ples byl vyvrcholením měsíčního projektu ve školce, kdy jsme si povídali o tom, jak bychom
se k sobě navzájem měli chovat. A tak nyní už víme, že den je hezčí, když pěkně pozdravíme, podě
kujeme nebo se na sebe jen tak usmějeme. Víme, že daleko lépe se nám žije, když si umíme vzájemně
pomoci, mluvíme pravdu, pěkně se chováme při stolování. Abychom si slavnostní oblečení pořádně
užili, tančili jsme téměř do oběda. A protože tanec je radost, tančíme dál a doufáme, že se již brzy
protančíme do jara…
Vladimíra Ottomanská
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Březen, měsíc čtenářů
Milí čtenáři, zimní měsíce už máme za sebou a čeká nás první měsíc jara. Připomeňme si, že
v letošním roce to bude již 55 let, kdy byl poprvé březen vyhlášen Měsícem knihy.
Svaz knihovníků a informačních pracov
níků vyhlašuje tento rok jako nultý roč
ník nové celostátní akce Březen, měsíc
čtenářů. Navazuje na Březen měsíc knihy
a Březen měsíc internetu. Cílem je připo
menout všem četbu a čtenářství. Pozvat
k návštěvě knihovny co nejvíce čte
nářů současných, ale hlavně těch, kteří
se dosud s knihovnou míjeli. Nelehkým
úkolem je odlákat děti od monitorů počí
tačů, televizních obrazovek a přivést je ke
čtení.
Česko je na světě v první desítce v počtu
vydaných knižních titulů. V loňském roce
se staly nejprodávanějšími knihami: Coe
lho, Paulo–Vítěz je sám; Viewegh, Michal–
Povídky o lásce; Sedláček, Tomáš–Ekonomie dobra a zla. V dětské literatuře obsa
dila první místa fantasy literatura: Pao
lini, Christopher–Brisingr a Meyerová
Stephenie–Stmívání. Všechny tyto tituly
si můžete v naší knihovně zapůjčit.
A co kromě knižních novinek
jsme pro vás na březen připravili?
1. Akce pro seniory: První schůzka
s Internetem.
2. Kdo bude mít zájem, může se seznámit
s ON-LINE katalogem Clavius.
3. Odpuštění poplatků za pozdě vrácené
knihy.
4. Registrace nových čtenářů zdarma.
5. Každé úterý a čtvrtek dopoledne
pozvánka do knihovny pro naše školáky
a paní učitelky.
6. Soutěžní kviz pro děti.
7. Druhé kolo knihovnické tomboly, ten
tokrát o knihy (pouze pro registrované
dětské čtenáře).
8. V týdnu od 8. do 14. 3. to je Týden čtení.
Zveme všechny děti, aby nám, rodičům či
prarodičům přišly přečíst něco z knížek
Karla Čapka (9. ledna totiž uplynulo 120
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let od jeho narození); každý čtenář dostane něco slad
kého na zub.
Závěrem pár knižních rekordů
Nejstarší rukopis dochovaný na našem území: Zlomek
rukopisu evangelia sv. Marka ze 6. století s vlastnoručním přípisem Karla IV.
Nejvzácnější dokument národní kultury: Pražské hlaholské zlomky (dva pergamenové listy se staroslověn
ským textem psaným v 11. století hlaholicí).
Největší kniha 13. století a údajně celého středověku:
Liber giga čili Kniha gigant, která byla vyrobena z kůží
160 oslů. Kniha o rozměru téměř 50 x 90 centimetrů
obsahuje 309 pergamenových listů. K jejímu zvednutí
je třeba tří osob.
Irena Šilhánková, knihovnice

kultura
Malý test pro děti
Zakroužkuj nebo doplň správnou odpověď:
1) Kdo je autorem knížky Lovci mamutů:
a) Jaroslav Foglar
b) Eduard Štorch
c) Thomas Brezina
2) Jak se jmenuje náš nejznámější ilustrátor
pravěkých zvířat:
a) Zdeněk Burian
b) Vlasta Burian
c) Jiří Burian
3) Kdo žil v době ledové?
a) dinosauři
b) mamuti
c) draci
4) Jak se nazývá soška ženy, kterou vytvořili
lovci před tisíciletími:
a) Venuše
b) Marfuše
c) Danuše
5) Doplň barvy v názvu knížek:
a) Jack London:......................................... tesák
b) Zdeněk Miler: Krtek a ...................... hvězda
c) Jaroslav Foglar: Poklad ..................... delfína
Vyplněný kviz přineste do konce měsíce
března do knihovny. Nezapomeňte napsat
jméno a adresu. Tři vylosovaní výherci
se mohou těšit na knižní odměnu. Pokud
nebudeš znát správné odpovědi, stačí
navštívit naši knihovnu.
Výtvarná soutěž v knihovně
Celý měsíc leden putovaly do knihovny obrázky
sněhuláků, zimních sportů, zasněžených cha
loupek, prostě všeho co k pořádné zimě patří.
Děkujeme všem malým výtvarníkům, kteří se
zúčastnili naší výtvarné soutěže se zimní téma
tikou. Štěstí při losování se usmálo na Robina
Primuse, Barboru Seidlovou, Emmu Strnadovou a Jakuba Brzka. Zvláštní poděkování patří
žákům 1. C černošické základní školy za jejich
krásný společný obrázek.
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Přijďte si zacvičit s Baby Clubem Ottománek
V únoru byly otevřeny všechny tři skupiny cvičení rodičů s dětmi – Broučci (ti nejmenší, asi od jed
noho roku), Čmeláčci (asi dvouletí) a Motýlci (zatím naši nejstarší cvičenci). Cvičíme každé úterý
a čtvrtek v prostorách Tenis Clubu Mokropsy, lekce vede kvalifikovaná lektorka. Přijďte se podívat
a zacvičit si!
Vladimíra Ottomanská

Milí rodiče, prarodiče a vůbec rodiny dětí, našich žáků…
Možná, že se vám občas stane, že držíte v ruce starou nenapařovací žehličku, pájku, nebo jiné kutil
ské náčiní, které je ještě funkční, ale vám není k užitku. Taky možná rozpáráte starší svetr a není
nikdo, kdo by znovu pletl, či při své práci odkládáte zbytky kartonů, papírů, látek. Babičky občas
narazí na spousty knoflíků, korálků. Stěhovali jste se a máte krabice plné papírových nudliček proti
rozbití nádobí, nebo jste si koupili něco v bublinaté folii. To vše vám dělá starost, jak účelně to zlik
vidovat. Vězte, že se to dá docela pěkně využít pro výuku výtvarné výchovy, pracovních činností
a ve školní družině. Pokud tedy doma nebo v práci naleznete nějaké takové poklady, než je vyho
díte, račte mne prosím kontaktovat na email: capkova.magdalena@seznam.cz, nebo na telefonu ZŠ
Černošice. Ráda si pro ně k vám přijedu a s velkým potěšením je využijeme pro ozvláštnění výuky
vašich, našich dětí.
Předem všem dárcům děkuji! Magdaléna Capková
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Dvě tváře Jitky Vrbové – od country po swing
Odbor kultury vás srdečně zve v pátek 12. 3. ve 20.30 do Clubu Kino
na koncert fenomenální zpěvačky Jitky Vrbové, o níž Arnošt Lus
tig napsal: „V zemi, kterou požehnali bohové zpěvu mimořádnými
talenty, je Jitka Vrbová hvězdou první velikosti, stálicí v konstelacích
stálejších, než dokážeme pochopit. Krása, smysl a trvalost jsou vlastnosti písní Jitky Vrbové. Přidává k tomu duši, oduševnění, to sametově
něžné, v čem se poznává a projevuje láska. Hlas a písně Jitky Vrbové
jsou sestry krásy, synové smyslu a děti trvalosti, jsou výrazem obdivu
k romantice mládí, lásky k české zemi. Její písně konejší a povzbuzují“.
Jitka Vrbová patří mezi zpěvačky, které nemají v pozadí promotion, lesk bulváru a média. Jitka
Vrbová „jen“ nádherně zpívá. Zpívá hlasem ne nepodobným hlasu Evy Olmerové, ale má svůj oso
bitý charakter i repertoár. Spoluúčinkují Standa Chmelík a Hot Jazz Praha. Předprodej vstupenek
v trafice na nádraží za 120 Kč.
Za odbor kultury Pavel Blaženín

MadFinger zahájí své jarní tour v Clubu Kino
Prvním místem v jarní tour jazz-soulové kapely MadFinger jsou Černošice. Nenechte si ujít tento
příjemný hudební zážitek a zastavte se 5. března ve 20.30 v Clubu Kino. MadFinger tvoří šest mla
dých instrumentálně schopných muzikantů, otevřených všem vlivům současné hudby od moderního
jazzu přes funk až k popu. Ty se odrážejí v jejich výhradně vlastním repertoáru postaveném na jejich
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instrumentální a vokální zdatnosti a citu. Hudba
MadFinger je přijímána především vnímavými
posluchači se širším hudebním záběrem. MadFin
ger rádi přizpůsobují svá vystoupení prostředí, kde
vystupují. Tím si postupně získávají dobré jméno
nejen v jazzových klubech a festivalech. Dokázali
zaujmout posluchače třeba jako předkapela české
funk-popové kapely Monkey Business. Vstupné 100
Kč. Více na www.madfinger.cz
(pb)

Moravská lidová poezie v písních v ZUŠ
Odbor kultury vás srdečně zve v neděli 11. 4. od
18.00 do Základní umělecké školy na jedinečný
koncert našich předních umělců s názvem Morav
ská lidová poezie v písních. Sbírka moravských
lidových písní, v původní úpravě Leoše Janáčka
pro zpěv a klavír, zazní v tomto projektu v citlivých
úpravách pro zpěv a loutnu. Ojedinělá instrumen
tace usiluje o autentický přístup ke krásné lidové
poezii a současně zachovává charakter hudby Leoše
Janáčka. Pořad připravili a účinkují Pavla Fendrichová (zpěv) a Jindřich Macek (loutna). Více infor
mací najdete na www.loutna.cz Vstupné 100 Kč, děti a důchodci 50 Kč.
(pb)

Club Kino zahraje i country
Odbor kultury vás zve v sobotu 13. 3. od 20.30 do Clubu Kino na country kapelu Ohniváci.
Country&Bluegrass Band Ohniváci patří k těm kapelám, které můžete potkat na nejrůznějších místech
země české, ve volné přírodě, ke které neodmyslitelně patří svou hudbou a zejména texty. Účastní
se country večerů, srazů přátel a kamarádů, trampských a vodáckých akcí, ale nejvíce doma se cítí
v kolébce trampinku v Pikovicích na břehu řeky Sázavy, kde nesmí chybět na známém Pikovickém fes
tivalu. V sobotu 13. března zavítají Ohniváci do Černošic, kde budou hrát své známé písničky. Některé
z nich vznikly z nové spolupráce s černošickým textařem Emanem Liškou.
Milena Kozáková

Pohádka O Smolíčkovi, kůzlátkách a Budulínkovi
Odbor kultury vás srdečně zve v neděli 28. března od 16.00 do Clubu Kino na pohádku O Smo
líčkovi, kůzlátkách a Budulínkovi v podání divadla Hračka. V pořadu si zahrají maňáskové loutky
a barevné náznakové plošné loutky hlav. Herci se před očima dětských diváků mění v dědečka
a babičku, lišku, vlka, kozu, jelena se zlatými parohy i ve zlé jeskyňky. Po pohádce následují různé
soutěže pro děti. Veselé a zajímavé představení je srozumitelné i těm nejmenším. Režie: Jaroslav
Vágner, výprava a loutky: Helena Bonevová. Vstupné 70 Kč.
(pb)
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Poutníci oslaví v Černošicích 40. výročí
Odbor kultury vás zve ve čtvrtek 4. 3. od 20.30 do Clubu Kino na dnes již legendární Poutníky, kteří
v letošním roce hrají už 40. sezonu. Jsou známí svým osobitým přístupem k písním ve stylu bluegrassu
a country i svými vlastními skladbami, které přesáhly rámec těchto stylů a některé z nich u nás již zli
dověly. Celý letošní rok soubor vystupuje s pořadem Poutníci slaví 40. Jeho dramaturgie je postavena
na vzpomínkách na začátky bluegrassu a country hudby v Americe i u nás. Základ současné kapely
tvoří Jakub Bílý (zpěv, kytara), Jan Máca (zpěv, mandolína), Peter Mečiar (banjo, dobro) a kapelník,
kontrabasista a zpěvák Jiří Karas Pola. Více informací na www.poutnici.cz. Vstupné v předprodeji
v trafice na náraží 120 Kč, na místě 140 Kč.
Za odbor kultury Pavel Blaženín

Komorní koncert v Základní umělecké škole
V koncertním sále Základní umělecké školy se uskuteční v pátek 26. března od 19.00 jarní koncert
nazvaný „Ti nejlepší z české hudby baroka a klasicismu“. Bude věnován skladbám F. I. Bibera, K. Sta
mice, J. K. Vaňhala, J. J. Ryby a áriím z oper W. A. Mozarta, které zazní v podání dua Viola D´Amore
(Jiří Šimáček–housle, Karel Prokop–klavír) a sólistky Evy Děkanové. Název tohoto jarního koncertu
nese příslib hudby „těch nejlepších skladatelů“ z období, kdy Čechy byly nazývány konzervatoří Evropy
a platilo okřídlené rčení „Co Čech, to muzikant“. Vstupné 100 Kč, děti a senioři 50 Kč.
(pb)

Anglická školička Kryštof nejen na cestách aneb The World Is Our Oyster
V únoru jsme projeli pěkný kus světa. Máme pas plný razítek a cestovní kufřík se suvenýry z cest a horu
zážitků. Ochutnali jsme mnohá cizokrajná jídla, když jsme zavřeli oči, uměli jsme si představit i rozpá
lené sluníčko, šplouchání moře a vůni léta. Tak děti z Kryštofa prožily své únorové téma „The World Is
Our Oyster“. Hezkým zakončením bude MUSIC,MUSIC MINIPARTY – mami, tati, zpívám nejen pro
vás! V dubnu se školička přivítá všechny kamarády a příznivce, ale i ty, co „pátrají“ po vlídné školce pro
své dítě. Kryštof OPEN DAY se koná 26. března od 11.00 do 18.00. V krásné přírodě u Chotěboře bude
v květnu cyklistika jednou z aktivit na oblíbeném Spring Campu. Na červenec jsme připravili SUM
MER CAMP – LETNÍ TÁBOR V ANGLIČTINĚ v Černošicích a ve Špindlerově Mlýně. „Přivonět“ k
loňskému létu s Kryštofem a informovat se o všem novém můžete i vy a na webových stránkách www.
klckrystof.cz.
Vydej se s námi na výlet kolem světa. Naše cesta je náš cíl!

Kultura v obcích mikroregionu Dolní Berounka
Dobřichovice
Rodinné centrum Fabiánek, ZUŠ, Lomená 159
11. 3.–Vstávej semínko holala! aneb výzdoba květináčů a sázení kytiček; herna RC Fabiánek, od 9.30,
rezervace na rcfabianek@seznam.cz.
21. 3.–Vítání jara u řeky pod zámkem od 15.00 (jarní tvoření, kuličky, vynášení Morany)
Stále probíhají kroužky v herně RC: Hrátky s batolátky (pondělí od 10.00); Kdo si hraje, nezlobí (čtvr
tek od 9.00 pro děti od 2 let).
Na webu www.rcfabianek.estranky.cz jsme pro vás připravili dvě novinky. Jednak Fabiánkův bazar
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pro obyvatele Dobřichovic a blízkého okolí, kde máte možnost nabídky i poptávky zboží a služeb,
a jednak měsíční soutěž o volný vstup na kroužek nebo akci RC Fabiánek.
V Lumku se těší na jaro
Na jaro a především léto se Lumek těší obzvlášť. Opět se plánují letní týdenní aktivity pro děti for
mou příměstského tábora. I výjezd za přírodou, protože ten loňský, na Šumavu, se opravdu vydařil.
V srpnu bude zahájen letní provoz dětského klubu Lumek na Mořince. Tam se moc těšíme – budeme
mít zahradu a do lesa jen kousek. www.ilumen.cz.
Řevnice
O. s. Náruč, Modrý domeček, Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 3
9. 3. (16.00)–vyhlášení vítězů VI. ročníku regionální dětské výtvarné soutěže Jiný svět. Informace
o podmínkách soutěže naleznete na www.zus.rev nebo www.os-naruc.cz a na plakátech. Výstava
dětských prací potrvá do 10. května a během jejího konání se děti budou moci zúčastnit dvou
výtvarných dílen. Téma soutěže vychází z prožitků dětí coby handicapovaných umělců formou
„Zkus namalovat obrázek naslepo, levou rukou, nohama nebo ústy, a uvidíš, co krásného dokážeš!“
Hodnotící komise zasedne 8. března.
26. 3. (20.00) Klub Kino Černošice–benefiční koncert pro klienty o. s. Náruč. Hvězdami večera
budou Michal Pavlíček, Načeva, Lenka Vychodilová (Sklep) a další.
Hašková Šárka, PR manager o. s. Náruč, tel. 775139729
Dobřichovice
5. 3. (Fürstův sál, 19.30)–koncert legendy moderní trampské písně Miki Ryvoly a přátel (Pavel Zajíc
a Pavel Drengubák z Nezmarů). V pořadu To nejlepší z Hobous zazní nejhezčí písně bratrů Wabi
a Miki Ryvolů). Předprodej v knihovně, vstupné 100 Kč.
20. 3. (Fürstův sál, 19.00)–Koncert skupiny Botafogo (všechny protagonisty můžete vidět v divadle
Ypsilon). Předprodej v knihovně 150/100 Kč.
26. 3. (Dětský diagnostický ústav, 20.00)–premiéra Dobřichovického divadelního souboru: Já jsem
otec Bemle a já matka Žemle autora Jiřího Suchého v režii Petra Říhy.
27. 3. (zámek, 11.00 až 17.00)–Jarní trhy aneb velikonoční inspirace. Jarní zdobení chystá nadace Člo
věk v tísni, spolu s rukodělnou dílnou pro malé i velké, a sice jarní osení a jeho dekorování s vlast
noručně namalovaným keramickým zápichem za malý poplatek.
27. 3. (Fürstův sál, 19.00)–Cestovatelská beseda s promítáním Karla Wolfa: Antarktida.
27. 3. (Dětský diagnostický ústav, 16.00 a 20.00)–repríza představení Já jsem otec Bemle a já matka
Žemle, tentokrát s Jiřím Štědroněm ze Semaforu.
28. 3. (Fürstův sál, 15.00)–představení pro děti v podání divadla KUBA – Mňam pohádky o jídle,
s jídlem a okolo jídla, které před vašimi zraky zručně uvaří zkušení kuchaři.
Lety (Rodinné centrum Leťánek)
7. 3. (sál U Kafků, 15.00)–Dílna pro šikovné ruce (vyrobte si jarní výzdobu na stůl či dveře).
18. 3. (sál U Kafků, 18.00 – 20.00)–Když dítě nechce spát. S Ivou Jungwirthovou odpovíme na otázky:
Uspávat či neuspávat, brát si děti do postele nebo ne? Co s nočními děsy?
26. 3. (sál U Kafků, 9.30)–Kurz vázání šátků. Proč, jak a v čem nosit naše nejmenší. Zkušená lektorka
a maminka Lenka Scholzová nám ukáže, jak se vážou miminka od narození.
26. 3. (sál U Kafků, 12.30)–Moderní a zdravé přebalování (beseda s prezentací moderních látkových
plenek s Lenkou Scholzovou).
7. a 29. 3 (sál U Kafků, 15.00–17.00)–Tvořivé dílny na téma Velikonoce.
29. 3. (knihovna, 18.00)–Autorské čtení karlického básníka Pavla Volfa (básničky pro děti z knížek Lehounce
o Berounce a Máme rádi mašinky jsou pro děti snadno zapamatovatelné a veselé ilustrace velmi lákavé).
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Nové knihy v Městské knihovně Černošice
Beletrie:
CAVE, Nick: : Smrt Zajdy Munroa – nekonvenční román známého rockera; HARROD-EAGLES,
Cynthia: Válečné pole – zatím poslední díl historické ságy rodiny Morlandů; HARRISOVÁ, Lee:
Vražda v den svatého Valentýna – detektivka; HESSOVÁ, Anna: Oidipův návrat – psycho
logický román; HISLOPOVÁ, Victoria: Návrat – román z prostředí španělské občanské války;
HUSTON, James W.: Rovnováha sil – thriller odehrávající se v prostředí vysoké politiky; JANEČ
KOVÁ, Klára: Srdce v písku – dobrodružný román; LUDLUM, Robert: Operace Tortugas – špi
onážní román; McBAIN, Ed: Ruská ruleta – povídky; McCARTHY, Ian: Dítě boží – román ame
rického prozaika; hlavním protagonistou je Lester Ballard, vrah a nekrofil, kterého společnost
vyloučila ze svého středu; McEWAN, Ian: Černí psi – román se odehrává v Evropě krátce po 2.
světové válce s přesahem do současnosti; MÜLLER, Lubomír: Oběti milostného nerozumu –
román volně navazuje na knihu Schody do nebeského pokoje; STAIFORTH, Diana: Je čas začít
znovu – román pro ženy; SYROVÁTKA, Vladimír: Štěstí na kolečkách – aforismy; VLÁŠEK,
Josef: My, hoši z Petrského náměstí – český román odehrávající se v první polovině šedesátých let
v Praze; YOUNG, William P.: Chatrč – je téměř neskutečné, že se kniha, kterou si autor původně
vytiskl sám pouze v několika kopiích pro svou rodinu a přátele, stala bestsellerem; ZUSAK, Mar
kus: Zlodějka knih – mladý australský autor sepsal silný, jímavý a neobyčejně čtivý příběh; jeho
vypravěčem učinil Smrt.

Nabízíme pozemek se stavbou
rodinného domu na klíč v Černošicích
Pozemek 876 m2, vydané stavební
povolení na RD 5+kk+sklepy a garáž,
užitná plocha 164 m2. Na zahradě je
ještě domek na nářadí a studna. Parcela
je v proluce mezi současnou zástavbou.
Dohoda možná, cena celkem 7 950 000 Kč.

Kontakt 602 107 635, www.twinpeaksreality.cz

Počítače - Kompletní PC servis
Tiskárny - Spotřební materiál
Internet - Správa sítí
Wifi sítě a datové rozvody
IP kamerové systémy
KT SERVIS 603833552 603442053
www.ktservis.cz
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Otevřeno denně: po-so od 17:00 hod, ne od 15:00 hod
HOLMES USA, GB / 2009 režie: G.Ritchie krimi 128 min. VSTUPNÉ: 70 Kč 20:00
2.3. SHERLOCK
Hrají: Robert Downey Jr., Jude Law, Mark Strong, Rachel McAdams, Kelly Reilly, William Hope ...

út

KINO

Nové dynamické zpracování nejznámějšího díla Sira Arthura Conana Doyla "Sherlock Holmes"
přináší Holmesovi a jeho věrnému partnerovi Watsonovi poslední výzvu. Ukáže se, že Holmesovy
bojové schopnosti jsou stejně tak smrtící jako jeho pověstný intelekt.

4.3.

POUTNÍCI SLAVÍ 40

5.3.

MADFINGER - JAZZ / SOUL

čt
LIVE

pá
LIVE

6.3.
so

DJ

7.3.
ne

DĚTSKÉ
KINO

9.3.
út

VSTUPNÉ: 140 Kč / předprodej 120,- Kč

hod.

20:30

Dnes již legendární Poutníci v letošním roce hrají už čtyřicátou sezónu. Celý letošní rok
hod.
soubor vystupuje s pořadem “Poutníci slaví 40.” Jeho dramaturgie je postavena
na vzpomínkách na začátky bluegrassu a country hudby v Americe i u nás včetně
nejslavnějších skladeb ze všech vydaných CD a LP kapely.
Srdečně zve město Černošice
VSTUPNÉ: 100 Kč

20:30

Madfinger tvoří šest mladých muzikantů, otevřených všem vlivům současné hudby
hod.
od moderního jazzu přes funk až k popu. Madfinger si postupně získávají dobré jméno
nejen v jazzových klubech a festivalech, ale dokázali zaujmout posluchače např. i jako
předkapela Monkey Business.
Srdečně zve město Černošice

DJ BUNDA + DJ VÓĎA

VSTUPNÉ: 50 Kč

Pořádný nášup muziky, kterou máte rádi v podání DJ Bundy a DJ Vódi..

ALVIN A CHIPMUNKOVÉ II

20:00
hod.

USA / 2010 režie: B. Thomas animovaný
Hrají: Anna Faris, Justin Long, Zachary Levi, Jesse McCartney, Matthew Gray Gubler ...

88 min.

V pokračování filmu ALVIN A CHIPMUNKOVÉ se Dave rozhodne poslat Alvina, Simona
a Theodora do školy. Mezitím Ian Hawke, zdrcen ze ztráty Chipmunků a toužící po pomstě,
hledá po světě zpívající a tancující zvířátka, až najde Chipettes.
VSTUPNÉ: 70 Kč

MIKULÁŠOVY PATÁLIE

FR / 2009 komedie režie: L. Tirard 91 min VSTUPNÉ: 70 Kč
Hrají: : Maxime Godart, Valérie Lemercier, Kad Merad, Vincent Claude, Charles Vaillant ...

1

2

P

2

AKA

2

K

2

L

16:00
hod.

2

20:00
hod.

KINO

Malý Mikuláš vede poklidný život až do chvíle, která ho dovede k domněnce, že je jeho
maminka těhotná. V hlavě se mu začnou sumírovat děsivé představy. Mikuláš se rozhodne udělat
radikální změnu a začne rodičům dokazovat, jak moc je nepostradatelný ...

2

12.3.

DVĚ TVÁŘE JITKY VRBOVÉ

DI
PR

VSTUPNÉ: 120 Kč

20:30

pá
LIVE

V zemi, kterou požehnali bohové zpěvu mimořádnými talenty, je Jitka Vrbová hvězdou
hod.
první velikosti, stálicí v konstelacích stálejších, než dokážeme pochopit. Krása, smysl
a trvalost jsou vlastnosti písní Jitky Vrbové. Spoluúčinkují Standa Chmelít a Hot Jazz Praha.
Předprodej vstupenek v trafice na nádraží za 120,- Kč.
Srdečně zve město Černošice

13.3.

COUNTRY VEČER S KAPELOU OHNIVÁCI

so
LIVE

46

VSTUPNÉ: 50 Kč

20:30

Country&Bluegrass Band Ohniváci patří k těm kapelám, které můžete potkat
hod.
na nějrůznějších místech země české, ve volné přírodě, ke které neodmyslitelně patří
svou hudbou a zejména texty. V sobotu 13. března zavítají Ohniváci do Černošic, kde budou
hrát své známé písničky, z nichž některé vznikly z nové spolupráce s černošickým textařem
Emanem Liškou.
Srdečně zve město Černošice
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14.3. GRAND RESTAURANT PANA SEPTIMA

- FILM
VSTUP ZDARMA 16:00
FR / 1966 komedie režie: J. Besnard 83 min
hod.
Hrají: Louis de Funes, Bernard Blier, Venantino Venantini, Paul Préboist, France Rumilly, Pierre Tornade ...

ne

SENIOR Septimův Grand restaurant je jedním z nejdražších podniků v Paříži. Septime jej vede železnou
KLUB rukou a své zaměstnance doslova terorizuje. Mezi pravidelné návštěvníky restaurantu patří

ministři, vysocí úředníci i policisté ..... Luis de Funes exceluje v jedné za svých životních rolí !

16.3. SAMEC

VSTUPNÉ: 70 Kč
USA / 2009 komedie režie: D. Mackenzie 97min
Hrají: : Ashton Kutcher, Anne Heche, Margarita Levieva, Sebastian Stan, Ashley Johnson ...

út

KINO

19.3. “BE POSITIVE TOUR”

00

pá

DJ

21.3. PYTIÁDA - SKAUTSKÁ AKADEMIE

20:00
hod.

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

15:00

hod.
Skautský oddíl Černošice srdečně zve všechny své příznivce, rodiče a kamarády
ne
na skautskou akademii.
IE
AKADEM
ČR / 2009 režie: H. Třeštíková dokumentární 90 min.
VSTUPNÉ: 70 Kč 20:00
23.3. KATKA
Film Heleny Třeštíkové je unikátním časosběrným dokumentem, mapujícím čtrnáct let

út

hod.

v životě mladé narkomanky a jejího marného zápasu se závislostí.

KINO

26.3. MICHAL PAVLÍČEK, MONIKA NAČEVA, LENKA VYCHODILOVÁ

DYK JE TO JEDNO

27.3.

30

D IVADLO
PRO DĚTI

SMOLÍČEK, KŮZLÁTKA A BUDULÍNEK

20:30

VSTUPNÉ: 70 Kč

16:00

V pořadu divadla Hračka se herci před očima dětských diváků mění v dědečka a babičku,
hod.
lišku, vlka, kozu, jelena se zlatými parohy i ve zlé jeskyňky. Po pohádce následují různé
soutěže pro děti. Veselé představení je srozumitelné i těm nejmenším. Srdečně zve město Černošice

DR. PARNASSE
30.3. IMAGINARIUM
USA / 2009 režie: T. Gillam fantasy 122 min.

KINO

VSTUPNÉ:150,- Kč
VSTUPNÉ: 90 Kč

Kapela DYK JE TO JEDNO existuje dlouhou řadu let. Její členové jsou z Radotína,
hod.
který je inkubátorem mnoha dobrých hudebníků. Mezníkem vzniku byl rok 1986, kdy pod
staronovým názvem KVINTET MF kapelu obnovili baskytarista Jindřich Peroutka, kytarista Petr
Štefan a bubeník Michael Henych. Sestavu kapely doplnil excelentní zpěvák Petr Zdeněk Flyn
(ex JAZZ Q Martina Kratochvíla), který působí ve skupině dodnes a je autorem většiny skladeb.

so
LIVE

út

hod.

Regionální organizace TOP 09 Vás srdečně zve na benefiční koncert, jehož výtěžek bude
věnován O.S. Náruč, které provozuje denní stacionář pro děti a mládež s kombinovanými
postiženími (mentální i tělesné) v Dobřichovicích a sociální firmu Modrý domeček v Řevnicích.

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK V CLUBU KINO - VSTUPENKY POUZE NA STÁNÍ !

ne

20:00

BENEFIČNÍ KONCERT PRO OBČANSKÉ SDRUŽENÍ NÁRUČ

pá
LIVE

28.3.

.

VSTUPNÉ: 150,- KČ

Základní škola Všenory Vás srdečně zve na svůj tradiční ples. Těšit se můžete na bohatý
program, tombolu atd. Vstupenky lze v předprodeji zakoupit v ZŠ Všenory
a na Obecním úřadě Všenory.

so
PLES

.

30

VSTUPNÉ: 50 Kč

20.3. PLES ZŠ VŠENORY

at

.

hod.

HIP HOP LIVE RAP NIGHT - MC POLAR + DJ RASTY + DJ PAASHA 20:00
hod.
Není zvykem, že by začínající kapela pořádala turné, ale co není může být.
Uskupení s názvem "Pozitivní přínos" bourá zažité hranice a od února do dubna vyráží na tour
po pražských i mimopražských klubech.
Afterpaty DJ Rasty + DJ Paasha

00

.

20:00

Touží po něm každá, ale ne každá ho může mít... Lehká komedie o notorickém svůdníkovi,
který si vybírá zkušenější partnerky. Nikki si je velmi dobře vědom svých kvalit a dovede jich
náležitě využít. S lehkostí sobě vlastní dokáže okouzlit kteroukoli ženu na kterou se podívá.

VSTUPNÉ: 70 Kč

Hrají: : Heath Ledger, Johnny Depp, Jude Law, Colin Farrell, Christopher Plummer, Tom Waits ...

20:00
hod.

Dr. Parnassus vyhrál nesmrtelnost v sázce s ďáblem. O mnoho století později našel pravou
lásku a s ďáblem podepsal novou smlouvu. V ní stálo, že ...

!!! KURZY SALSY !!!

Každou středu v Clubu Kino / přihlášky na tel.: 608 980 324
47

