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Turnaj bratří Kobranových už popáté
Rozpočet města Černošice pro rok 2010
Pamětní medaile a květiny ke Dni učitelů
Hasiči zachraňovali tonoucí ženu a jejího psa

tel.: 420 722 299 609

Naše adresa: Mokropeská 2026, Černošice
(Centrum Černošice, v blízkosti TESCA)

Pondělí - Pátek: 9.00 - 17.00
Sobota: 9.00 - 12.00

Velikostní sortiment od velikosti 36 do 48

Otevírací doba:

V současné době nabízíme novou jarní a letní kolekci těchto značek.

Zveme Vás do nově otevřeného obchodu
se značkovou dámskou konfekcí NOBLESA
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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:
Na černošickém zimním stadionu
se odehrál tradiční, letos už pátý
ročník turnaje bratří Kobranových,
asi nejslavnějších plejerů v dějinách
černošického hokeje. Do bojů zasáhly týmy
HC Kohouti Tábor a HC Sršni Kutná Hora
a dva týmy SK Černošice (modrý a žlutý)
sestavené z hráčů 3. tříd a těch nejlepších
z tříd druhých (soplečně na titulním fotu).
Turnaj se tradičně konal pod záštitou
starosty Mgr. Aleše Rádla.
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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Informace ze zasedání zastupitelstva města
Tak, jak je v Černošicích zvykem, bylo první jarní zasedání zastupitelstva věnováno rozpočtu města. Schvaloval se závěrečný účet města, zpráva
auditora, návrh nového rozpočtu a rozdělení grantů města. Závěrečný
účet města dopadl navzdory dramatickým propadům v daňových příjmech neočekávaně dobře a zpráva auditora konstatovala řádnost a souladnost celoročního hospodaření. Nový rozpočet byl navržen konzervativně s tím, že v investiční oblasti se primárně musí uhradit rozpracované
investiční akce z předchozího roku. Nové akce se budou zařazovat tak, jak
budou potvrzovány dotační tituly a jak se bude v průběhu roku dařit prodej některých aktiv, případně kladně vyřizovat bankovní úvěry.
Mezi nejbližší nově plánované investiční
akce zastupitelstvo zařadilo především vybudování kvalitního povrchu vozovky v ulici
Střední, která je poslední nedokončenou
komunikací z již dříve přijatého seznamu
prioritních komunikací, a nebylo možno ji
realizovat, dokud nebude majetkově celá převedena do vlastnictví města. Řešení, které
však nakonec zastupitelé akceptovali, počítá
i s možností realizovat zde povrch v několika
stavebních etapách.
Zastupitelstvo nakonec rozdělilo i příspěvky
zájmovým, uměleckým a charitativním spolkům, kde rozdělované částky byly navrženy
zhruba v loňské výši. Vzhledem k opakovaným zmatkům způsobených tím, že vedoucí
některých spolků nevěnují možnosti získat
od města příspěvek na činnost odpovídající
pozornost a věc je pak řešena nesystémově až
na samotném zasedání, se zastupitelé shodli na
tom, že napříště budou k chybným či chybějícím žádostem přistupovat s nulovou tolerancí.
Průběh zasedání byl vzácně harmonický, hlasování téměř jednomyslné, a prakticky nebyla
zaznamenána žádná významnější výhrada
k městskou radou předkládaným materiálům, a to ani v jednom z probíraných bodů.

23. zasedání zastupitelstva

Zasedání, které navazovalo bezprostředně po
22. zasedání rozpočtovém, bylo věnováváno
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spíše majetkovým záležitostem a mělo na
pořadu především zaujetí stanoviska zastupitelstva k navrhovanému přijetí několika
pozemkových darů.
Podle očekávání se největší debata rozproudila okolo návrhu, zda přijmout dar od společenství vlastníků (Bočan, Smeták, Dlouhý,
Nováková) v lokalitě pod školou. Ze strany
vlastníků pozemku se jednalo o nabídku
podmíněného budoucího pozemkového
daru v rozsahu devíti tisíc metrů čtverečních ve prospěch města (tedy o dar v ekvivalentní hodnotě cca 25 až 30 milionů) výměnou za budoucí souhlas zastupitelstva se
změnou ÚP, která by některé další pozemky
ve vlastnictví těchto osob z pohledu budoucí
komerční využitelnosti zhodnotila. Přijetím
daru a změnou daru by došlo k určité změně
tvaru plochy v lokalitě pod školou (v následující mapce je tato plocha označena „Veřejné
vybavení“), k jejímu mírnému zredukování
na velikost, která přesně odpovídá urbanistickým ukazatelům předepsaným pro město
naší velikosti a přechodu vlastnického práva
k podstatné části této plochy ze soukromého
vlastníka na město. Budoucí využití této plochy by bylo zcela na vůli příštích zastupitelstev s tím, že funkční zařazení této plochy,
jako plochy určené pro veřejnoprospěšné
účely, by bylo stejné jako je tomu dnes, ale
tato plocha by již byla v majetku města, takže

z radnice
míra ovlivnění budoucí investiční aktivity by
byla prakticky stoprocentní. Město by totiž
pak mělo dva nástroje k ovlivnění dalšího
rozvoje: za prvé vlastnické právo a za druhé
regulační plán, který je určen k tomu, aby definoval všechny podstatné podmínky budoucího investování do tohoto prostoru a v němž
je například možné určit, kdo a jakým způsobem musí provést infrastrukturní investice
atd. Výměnou za nabídku tohoto vskutku
velkorysého daru pak vlastníci požadovali,
aby v rámci schvalování ÚP došlo
k zařazení několika jejich dalších
pozemkových majetků jako ploch
určených ke stavební činnosti.
V předchozí větě jsem použil spojení velkorysého daru. Že je toto
označení na místě, lze snadno seznat
z historie schvalování změn ÚP
v Černošicích. V roce 1996, kdy se schvaloval základní územní plán, docházelo k rozsáhlému přeměňování bezcenných pozemků
na drahé stavební parcely, aniž by si město
Černošice v ÚP zajistilo jakékoliv vlastnické
vztahy k plochám na komunikace, nemluvě
už vůbec o tom, že by požadovalo umísťovat
mezi stavební plochy nějaké parčíky či hřiště.
Při schvalování ÚP 2006 bylo již zásadním
pravidlem, že takové plochy v každé nově
zařazené stavební ploše musí z definice existovat, a následné regulační plány pak dokonce
vlastníkům stanovují povinnost předřazovat komunikační infrastrukturu a občanskou
vybavenost před vlastní výstavbu.
V tomto návrhu změny ÚP se město dostalo
ještě dál a jako její předpoklad si po dohodě
s vlastníky stanovilo převedení části vlastnických práv na město. Osobně považuji takovouto dohodu za samu hraniční mez, kam
lze při jednání zajít, a neumím si představit,
že by bylo možné uzavřít ji jinak než tak, že
se nalezne bod, kde se dobrovolná vůle vlastníků potká s představou města. Nátlak na
vlastníky ,,aby dali víc“, bych nutně musel

považovat za něco, co je již za čárou toho,
kam si při takovém jednání může veřejnoprávní instituce dovolit zajít.
Zastupitelé Jirout a Strejček, kteří z pověření
zastupitelstva tato jednání jménem města
vedli, nalezli tento bod oboustranně přijatelné shody právě v navrhovaném daru 9000
metrů čtverečních a tato dohoda byla zastupitelům předložena k zaujetí stanoviska.
Obsahem smlouvy byl souhlas s přijetím
vlastnictví, které by bylo podmíněno vůlí
provést budoucí změnu ÚP v lokalitě pod školou a Měchury tak, jak je
obsažena v projednávaném návrhu
nového ÚP. Zastupitelé Strejček
a Jirout při hledání bodu shody
navázali na dřívější jednání, která
město s vlastníky těchto ploch již
vedlo v letech 2002 – 2006, a navrhovaná změna měla obdobné parametry,
jaké byly pro obě lokality připravovány již
tehdy s tím, že v tom nynějším návrhu byla
navíc již přítomna vůle vlastníků více akceptovat potřebu města získat na faktický rozvoj
lokality pod školou skutečný vliv. Tedy vůle,
která vlastníkům pozemků v roce 2002 chyběla a žádná změna také proto nebyla provedena.
Nicméně z uvedeného je zřejmé, že je dlouhodobým záměrem města řešit lokalitu pod
školou tak, aby její rozvoj mohlo město skutečně efektivně ovlivnit v souladu s potřebami obyvatel. Celá plocha se totiž stala
plochou veřejně prospěšnou v době, kdy se
město domnívalo, že nebude podléhat restituci, ale zůstane v jeho vlastnictví. V roce
1998 se ale ukázalo, že to byl chybný předpoklad a prakticky všechny větší veřejně prospěšné plochy dle ÚP z roku 1996 se tehdy
náhle ocitly v soukromém majetku (lokalita
Centrum Vráž a lokalita pod školou). Od té
doby město velmi pracně hledá nástroje jak
ovlivnit výstabu na těchto plochách tak, aby
byla v souladu s potřebami města.
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Dar zastupitelstvo nepřijalo
Debata, která se tedy na zastupitelstvu
o takto koncipovaném daru rozběhla, byla
velmi dlouhá, místy i kontroverzní a za hranicí prosté slušnosti. V debatě zaznívaly
argumenty racionální i méně racionální,
probírala se nejrůznější podezření z těžko
ověřitelných osobních zájmů, které ovšem
může mít kdykoliv kdokoli, a to všemi
směry, proběhl i pokus ovlivnit rozhodování
zastupitelstva téměř divadelním vystoupením jednoho z přítomných občanů, který
ovšem místo ověřitelných faktů demonstroval především svoje mimořádné fabulační
schopnosti a svůj charakter. A bohužel došlo
i na několik osobních urážek mezi jednotlivými zastupiteli, které vůbec nijak nesouvisely s projednávaným předmětem. Tento
fakt pokorně kladu za vinu především sám
sobě, protože jsem jako řídící schůze nestačil
zareagovat rychleji a obě horké hlavy nepřivedl včas k pořádku. Každopádně výsledkem projednávání tohoto bodu bylo rozhodnutí zastupitelstva nabízený dar ve finančním ekvivalentu 25 milionů minimálně
nepřijmout. Doufejme, že dárci a vlastníci
pozemků nevyhodnotí tuto informaci tak,
že město nemá zájem na smysluplném uspořádání prostoru pod školou a nezačnou na
svém vlastnictví, které není a nikdy nebylo
zatíženo žádným stavebním omezením, provádět investiční výstavbu v souladu se stávajícím ÚP bez toho, že by ji nějak konzultovali s městem, což podle současného stavu
vskutku nemusí. Těžko bychom se pak
dočkali těch hřišť a sportovišť, po nichž přítomná veřejnost volala. K takovým aktivitám
soukromé vlastníky soukromého pozemku
opravdu nijak nutit nelze.
Příklad lokality Centrum Vráž
Ale možná, že zájmy města se podaří ošetřit jinak. Jistou zkušenost s naším městem
v tom vlastníci udělali již jednou, a to v lokalitě Centrum Vráž, která jim pozemkově také
patřila. I tam došlo nejprve k nepřijetí daru
v rozsahu tří tisíc metrů čtverečních, který
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vlastníci navrhovali, a k odmítnutí jejich
vlastního investičního záměru, a následně se
jim ohlásil zájemce o koupi celého pozemku
s cílem realizovat zde svůj vlastní investiční
záměr formou výstavby městského centra
s tím, že za metr čtvereční tohoto pozemku
není schopen nabídnout více než 1000 Kč.
A jak známo, k uzavření dohody nakonec
došlo. A následně došlo i k smysluplnému
mírnému zmenšení veřejně prospěšných
ploch v lokalitě pod školou ve prospěch stavebních pozemků. Je ovšem docela pikantní,
že někteří z dnešních opozičních zastupitelů tenkrát vyhodnotili podezření z nepřijetí daru jako porušení povinností při správě
cizího majetku a podali na tehdejší starostku
trestní oznámení. Dnes tito zastupitelé hlasovali sami proti přijetí daru v podstatně větším rozsahu. Inu politický život je někdy plný
všelijakých názorových veletočů. Pro mne
jako starostu je podstatné, že k odmítnutí
daru došlo transparentně rozhodnutím konkrétních zastupitelů, a to formou usnesení
orgánu, který je jediný oprávněný taková rozhodnutí činit.
Následně pak zastupitelé obě plochy, které
byly navázány na přijetí daru, vyjmuli z projednávané změny, protože bez současně
poskytnutého daru se jevilo jako neúčelné se
jimi zabývat.
Bezproblémové hlasování
Další body, které mělo zastupitelstvo rovněž na programu a týkaly se majetkových
převodů ve prospěch města, už zastupitelstvo schválilo bez problémů, prakticky bez
diskuse a ve vzácné shodě. Tento fakt považuji za jeden ze světlých bodů obou zastupitelstev, protože s výjimkou toho jednoho
jediného bodu, ve kterém se názory zastupitelů vcelku legitimně lišily, bylo o všem
ostatním zastupitelstvo schopno rozhodnou prakticky jednomyslně. Vedení města
tak konečně jednou nebylo na jednom zasedání zastupitelstva opakovaně napadáno
pod nejrůznějšími umělými záminkami,
pokud nepočítám obligátní pokus o odvo-
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Diskutovaná řešení územního plánu prostoru pod školou
Zelené plochy
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Současný stav:
celá plocha prostoru
pod školou je ve vlastnictví
soukromého majitele
(podle současného ÚP není na
ploše žádná výstavba omezena)
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daru (plocha označená "Veřejné
vybavení" z podstatné části ve
vlastnictví města)
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lání místostarosty v závěru zasedání. Ekonomická doba není jednoduchá, a jestliže se
má naše město i přesto dál rozvíjet ku prospěchu občanů, je docela důležité, abychom
táhli všichni za jeden provaz, protože něco
kazit je vždy jednoduší, než něco budovat.
To platí v soukromém i veřejném životě.

A vzácnou jednotu, kterou bylo tentokrát
zastupitelstvo schopno u většiny projednávaných bodů demonstrovat, beru jako příslib toho, že většina i dříve velmi opozičně
vyhraněných zastupitelů tyto skutečnosti
vnímá stejně jako vedení města.
Mgr. Aleš Rádl, starosta

Písemné vyjádření pana Bočana k výrokům, které zazněly na zastupitelstvu
S ohledem na skutečnost, že jméno pana Bočana bylo na posledním jednání zastupitelstva
v jeho nepřítomnosti opakovaným a hrubým způsobem zneužito účelovým vystoupením
pana Moravce, poskytl k uváděným svým údajným výrokům, které mu byly vkládány do
úst a následně cíleně interpretovány, toto vyjádření:
K jednání s panem Rádlem:
V minulém volebním období (2002 – 2006)
proběhlo v zasedací místnosti na MěÚ v Černošicích (suterén) jednání – resp. já a Ing.
Smeták jsme byli přizváni na jednání rady
města, kde se mimo jiné probírala lokalita
Pod školou. Na jednání byli určitě přítomni
bývalá starostka paní Langšádlová a tehdejší
místostarosta pan Rádl, další členy rady si
nepamatuji. Bylo to cca v roce 2003 či 2004,
ve funkci již tehdy nebyl Ing. Koubek. Jednání rady bylo oficiální. V rámci diskuze
o dalším využití lokality Pod školou (připravovala se změna ÚP, změna ÚP řešila i lokalitu Měchury) byly projednány různé varianty budoucího řešení lokality i vlastnictví
pozemků v lokalitě – zcela přesně si vzpomínám, že jedním z návrhů prezentovaných p.
Rádlem bylo i to, že město by mohlo koupit
pozemky v lokalitě, a to za cenu max. 100 –
150 Kč/m2, protože vyšší cena není pro město
s ohledem na jeho příjmy únosná. Ještě na
tomto jednání rady jsme tento návrh odmítli.
Připouštím, že jsem mohl tento návrh p.
Rádla v dalších letech komentovat, resp.
uvádět jako příklad, že tudy cesta k řešení
v lokalitě Pod školou nepovede (tedy to, že
všechny pozemky koupí město za min. cenu),
a že bude do budoucna nutno nalézt jinou
dohodu mezi vlastníky pozemků a městem,
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která by přinesla oběma stranám rozumný
kompromis. Za tímto tvrzením si nadále stojím.
Tvrzení pana Moravce o nějakém nátlaku
pana Rádla na nás s ohledem na cenu
pozemků v lokalitě Pod školou důrazně
odmítám jako nepravdivá a zcela lživá.
K tvrzení „Aby to nevypadalo divně, vy
věnujete obci 8000 metrů pozemků v lokalitě Pod školou ....“ Naprostý nesmysl, od
samého počátku jsme my sami navrhovali,
že část pozemků by byla v případě schválení změny ÚP v lokalitě Pod školou přijatelné pro vlastníky i město darována městu.
Tato jednání intenzívně probíhala již v roce
2007, zvl. z iniciativy Ing. Skalického. Zápisy
z těchto jednání mám k dispozici.
Ostatní tvrzení pana Moravce odmítám jako
účelově kompilované konstrukce, ke kterým
zřejmě zcela nezákonným způsobem zneužil
řadu jednání, která jsem s ním měl o budoucím prodeji pozemků v lokalitě Pod školou
a Měchury. O obě lokality měl eminentní
zájem, přičemž se nijak netajil tím, že vlastnictví pozemků by pak využil jako účinnou
„páku“ proti městu a rovněž tak by je využil
v politickém boji v Černošicích (ač sám při
těchto jednáních zdůrazňoval, že ještě není
rozhodnut, na kterou stranu se v tomto boji
přidá).
Ing. Vlastimil Bočan

z radnice

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
se budou konat 28. a 29. 5. 2010
V pátek 28. května budou volební místnosti otevřeny od 14:00 do 22:00 hod. a v sobotu
29. května od 8:00 do 14:00 hod.
V Černošicích jsou čtyři volební okrsky: MěÚ
Černošice, Hasičská zbrojnice, Základní umělecká škola a Dům s pečovatelskou službou.
O příslušném místě volebního okrsku bude
volič informován na obálce s hlasovacími
lístky, případně se může informovat osobně
nebo telefonicky na matrice městského úřadu.
Voličem je státní občan České republiky, který
alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let.
Při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR může volič požádat o vydání
voličského průkazu, a to písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče
doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem
voleb, tj. 21. května 2010 příslušnému úřadu
(úřadu v místě trvalého pobytu, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán) nebo osobně
do okamžiku uzavření stálého seznamu, tj. do
středy 26. května 2010. Městský úřad předá
voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem
voleb, tj. 13 května 2010, osobně voliči nebo
osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání
voličského průkazu, anebo jej zašle voliči na
jím uvedenou adresu.
Vzor žádosti o vydání voličského průkazu
a vzor plné moci k převzetí voličského průkazu je k dispozici na www.mestocernosice.
cz v odkazu „úřední deska/volby“. V písemné
podobě je k vyzvednutí na matrice MěÚ Černošice. Kontakt: Eva Řehořová, matrika, tel.:
251 081 526, eva.rehorova@mestocernosice.cz.
Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu
ze zvláštního seznamu ve dnech voleb do Poslanecké sněmovny v jakémkoli stálém volebním
okrsku na území ČR, popřípadě ve zvláštním
volebním okrsku v zahraničí.
Aktuální informace k přípravě konání voleb
do PS a informace pro občany ČR o podmínkách hlasování ve volbách do PS v zahraničí

uveřejňuje Ministerstvo vnitra ČR na svých
stránkách, informace také získáte na webu
města v odkazu Aktuální informace / VOLBY
2010.
Okrskové volební komise
Nad tím, aby volby proběhly zdárně a regulérně, budou mimo jiné bdít i okrskové volební
komise. Budou dbát o pořádek ve volební
místnosti, zajišťovat hlasování a dozírat na
jeho průběh, sčítat hlasy, vyhotovovat zápis
o průběhu a výsledku hlasování a odevzdávat
volební dokumentaci do úschovy městskému
úřadu. Členy komise navrhují především kandidující strany a hnutí, není-li takto dosaženo
stanoveného minimálního počtu členů komisí,
deleguje starosta zbývající členy komisí z řad
veřejnosti.
Členem volební komise se může stát každý
občan České republiky, který v den složení
slibu dosáhl věku nejméně 18 let a u něhož
nenastala překážka výkonu volebního práva
(zbavení způsobilosti k právním úkonům nebo
zákonem stanovené omezení osobní svobody
z důvodu ochrany zdraví lidu) a který není
kandidátem.
Hlaste se do volební komise
Aby i v Černošicích proběhly volby tak, jak
mají, vyzývá městský úřad všechny zájemce,
kteří by se na práci volební komise chtěli podílet, aby se do 1. května 2010 přihlásili na Městském úřadě Černošice, a to na tel. číslech
251 081 530 (Markéta Kolářová) a 251 640
509 (Ing. Jana Ullrichová) nebo na e-mailových adresách marketa.kolarova@mestocernosice.cz nebo jana.ullrichova@mestocernosice.cz.
Za výkon funkce má každý člen volební komise
nárok na odměnu a příspěvek na stravné.
Ing. Jana Ullrichová,
vedoucí odboru kancelář starosty
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Informace o rozpočtu města na rok 2010
Zastupitelstvo města Černošice projednalo 15. března 2010 hospodaření města a zprávu externího auditora za rok 2009. Závěrečný účet za rok 2009 byl schválen bez výhrad, tj. při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny nedostatky. Zastupitelstvo rovněž projednalo a schválilo rozpočet pro rok 2010.
Materiály k oběma těmto bodům jednání byly
v zákonné lhůtě předem vyvěšeny na úřední desce
(i v elektronické podobě) tak, aby byly přístupny
občanům. Schválený rozpočet i závěrečný účet je
pak součástí údajů trvale přístupných na webových stránkách města.
Rozpočet na rok 2010 počítá s příjmy ve výši
zhruba 309,1 mil. Kč a s výdaji ve výši cca 309,9
mil. Kč. Jde tedy o mírně schodkový rozpočet
s výší schodku 0,8 mil. Kč, který je kryt rozdílem
dluhové služby, tedy rozdílem mezi výší přijatých
úvěrů a úvěrových splátek.
Z celkově navržených příjmů činí očekávané
příjmy daňové povahy (daně, správní a místní
poplatky) 80,5 mil. Kč. Zde se negativně promítá
probíhající recese hospodářství s negativním dopadem do daní, větší zvýšení (čtyřnásobek předchozích let) bude naopak u daně z nemovitostí. Příjmy
nedaňové (cca 42,5 mil. Kč) tvoří příjmy z vlastní
činnosti, z pronájmu majetku, z úroků a ostatních případných příjmů (např. pokuty vybírané
státní správou a městskou policií). Kapitálové příjmy (14,5 mil. Kč) v rozpočtu představují jednak
příjem z prodeje dvou nemovitostí, nabízených
již v loňském roce, a dále příjem darů a příspěvků
na investice. Dotační příjmy (cca 171,2 mil. Kč)
tvoří především dotace schválené ve státním rozpočtu. Jde o dotace na státní správu, sociální dávky
(příspěvek na péči, dávky v hmotné nouzi atd.)
a základní dotace na žáky škol. V oblasti investičních dotací je v rozpočtu zahrnuta zatím pouze
dotace na územní plánování. Výhledově jsou také
závazně přislíbeny dotace na chodníky a cyklostezku od Státního fondu dopravní infrastruktury
v celkové výši 15 mil. Kč.
Rozpočet počítá s výdaji ve výši cca 309,9 mil.
Kč, přičemž běžné výdaje by neměly překročit 290,4 mil. Kč (jsou kryty běžnými příjmy).
Značný podíl na běžných výdajích mají personální
výdaje (kolem 100 mil. Kč). Dalších cca 115,5 mil.
Kč představují výdaje na sociální dávky. Trvale
významné náklady představují výdaje za energie
(cca 7,9 mil. Kč). Zabezpečení odvozu odpadu pře-
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sahuje letos 11,8 mil. Kč, neboť pro složitá cenová
jednání a posun splatnosti faktur nebylo firmě
Rumpold v loňském roce placeno. Poplatek, který
město za odvoz odpadu vybírá od občanů, kryje
jen část výdajů v této oblasti. Výše poplatku je však
podle stávající legislativy na horní hranici. Veřejné
osvětlení je plně hrazeno z prostředků města
a představuje výdaj cca 2,6 mil. Kč ročně. Chod
vodovodů a kanalizací vyžaduje běžné výdaje přesahující 10 mil. Kč ročně. Provozní výdaje v této
oblasti kryjí příjmy za vodné a stočné, obnova sítě
vyžaduje nárazově větší rozsah prostředků. Město
přispívá školským zařízením na provoz i odpisy
jako jejich zřizovatel (cca 10,8 mil. Kč). Dotace na
žáky od státu kryje pouze asi jednu desetinu těchto
výdajů. V rozpočtu jsou také, jako každý rok, zahrnuty částky na granty pro práci s mládeží, na kulturní počiny a sociální služby.
V oblasti investičních výdajů zatím počítá rozpočet s výdaji cca 19,5 mil. Kč. Většinou jde
o doplatky investic, jejichž realizace nebo smluvní
podklad vznikly v předchozím roce. Větší část
těchto výdajů je kryta rozpočtovanými kapitálovými příjmy. Investiční výdaje, jak bylo již výše
řečeno v bodě příjmů z dotací, se předpokládají navýšit v průběhu roku v návaznosti na příjem dotací SFDI (chodníky, cyklostezka), v případě dalších akcí (např. uvažovaná rekonstrukce Střední ul.) z dalších dotačních příjmů,
resp. úvěrů. Hlavní oblastí pro investiční činnost
budou opravy a rekonstrukce komunikací a chodníků a budování další infrastruktury.
Na závěr lze říci, že zastupitelstvo schválilo
základní závazné ukazatele rozpočtu pro rok
2010. Některé požadavky a potřeby v oblasti rozpočtu bude možno nebo nutno upřesnit až v průběhu roku, zatím se vychází zejména z toho, že
recese v našem národním hospodářství bude
pokračovat ještě po většinu roku. Současně bude
třeba provádět další opatření ke zhospodárnění
všech činností, zajišťovaných městem v samosprávě i přenesené státní správě.
Ing. Vladislav Tilsch, finanční odbor

z radnice

Rozpočet města Černošice pro rok 2010
PŘÍJMY

v Kč
Rozpočet 2010
Kč
35 530 000
4 500 000
x
6 000 000
29 475 000
5 025 000
x
80 530 000
27 260 000
2 235 000
140 000
7 725 000
3 727 173
1 273 863
125 000
42 486 036
14 000 000
500 000
14 500 000
51 776 700
1 106 100
115 500 000
2 420 491
0
342 000
404 600
171 549 891

3113
3231
3314
3326
3341
3349
3392
3399
3399
3399
3412
3421
3421
3421
3612
3613
3619
3631
3631
3632
3635
3636
3636
3639
3722
3723
3745
4179
4357
4379

Příjmy celkem

309 065 927

Zapojení dříve našetřených vlastních prostředků
Zapojení dlouhodobého úvěru
Zdroje financování celkem

0
14 000 000
323 065 927

4379
5299
5311
5512
6112
6117
6171
6171
6310
6320
6399
6402
6399
6409
6409
6409
6409
XXX

Druh příjmu
Daňové příjmy sdílené
Daňové příjmy výlučné
Daň z příjmů za obce
Daň z nemovitosti
Správní poplatky
Poplatky místní
Ostatní poplatky (odvádí se SFŽP)
Daňové příjmy celkem
Příjmy z vlastní činnosti
Příjmy z pronájmu majetku
Příjmy z úroků
Příjmy ostatní(sankce, neidentif.příjmy)
Předpokládaný příjem pro SPOD
Předpokládaný příjem od RDB (autobusové zastávky)
Splátka půjčky od Sokola
Nedaňové příjmy
Příjmy z prodeje investičního majetku
Přijaté dary a příspěvky na investice
Kapitálové příjmy
Dotace ze stát.rozpočtu-výkon st.správy
Dotace na školská zařízení města
Dotace na sociální dávky
Dotace z všeobecné pokl.správy SR
Převod hospodářského výsledku
Ostatní neinvestiční dotace
Investiční dotace
Dotace celkem

VÝDAJE
1036
2212
2212
2219
2219
2221
2221
2229
2310
2310
2321
2321
3111
3111
3111

Správa v lesním hospodářství
Silnice - běžné výdaje
Silnice- inv.výstavba komunikací, obnova krytů,
Ost.záležitosti pozemních komunikací
Chodníky a parkoviště - investice, velké opravy
a rekonstrukce
Dopravní obslužnost
Dopravní obslužnost - investiční výdaje - zastávky
Ostatní záležitosti silniční dopravy
Vodovody
Vodovody - investiční výdaje
Kanalizace
Kanalizace-investiční výdaje
MŠ 1
MŠ 2
PD školka Vápenice

v Kč
Rozpočet
2010
x
1 324 000
6 653 000
320 000
2 087 000
908 000
1 377 149
55 000
6 994 000
853 000
4 584 000
200 000
1 400 000
814 000
50 000

Základní škola-provozní příspěvek
ZUŠ-provozní příspěvek
Knihovna
Zachování a obnova kulturních památek
Oprava rozhlasu
Sdělovací prostředky
Kulturní odbor
Granty v kulturní oblasti
Partn.města, pouť
Dotace RDB
Tělovýchovná zařízení-provozní náklady
Mládež
Půjčka Sdružení pro děti
Transfer evr.dotace Sdružení pro děti
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Ostatní rozvoj bytového fondu (statek Mokropsy)
Veřejné osvětlení
VO - investice
Pohřebnictví
Úz.plánování
Územní rozvoj
Územní rozvoj - smíšené investice
Provoz technických služeb
Svoz komunálního odpadu
Svoz ostatních odpadů
Péče o zeleň
Sociální dávky
DPS
Činnosti v obl.sociální prevence (pro seniory, zdr.
postižené apod.)
Granty v sociální oblasti
Civilní přípr.na kriz.stavy
Městská policie
Požární ochrana
Zastupitelé
Volby do Evropského parlamentu
Místní správa a regionální správa
Investice do místní a regionální správy
Bankovní poplatky
Platba pojištění
Platba daně z příjmů za obec
Finanční vypořádání
Ostatní platby (odvod DPH), pokladny
Školy odpisy
Úroky z úvěrů
Operativní rezerva
Investiční rezerva
CELKEM VÝDAJE
z toho kapitálové výdaje
CELKEM PŘÍJMY
Rozpočtové saldo
Zapojení dlouhodobého úvěru
Splácení úvěrů a půjček
Změna stavu účtů
Celkem náklady
Zdroje financování

5 760 000
30 000
347 000
5 000
60 000
660 000
445 000
450 000
357 000
120 000
47 000
750 000
0
0
225 000
111 000
650 000
3 100 000
60 000
30 000
762 000
1 813 000
4 187 000
7 167 000
11 800 000
185 000
535 000
115 500 000
1 850 000
105 000
350 000
530 000
11 250 000
1 710 000
1 620 000
0
97 110 000
1 232 000
200 000
510 000
x
2 668 000
1 300 000
2 810 194
2 200 000
300 000
1 345 584
309 865 927
20 216 733
309 065 927
-800 000
14 000 000
13 200 000
0
323 065 927
323 065 927

13

z radnice

Rozpočet města Černošice pro rok 2010
Příjmy, výdaje a salda hospodaření pro rok 2010
v kategoriích priorit

Obsluha města

Veřejná a státní
správa

Bezpečnost

Školství a mládež

Vnější vztahy
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TS
zeleň
provoz hřišť
silnice
ost.zál.dopravy, komunikací
dopr.obsl.
bytové
nebytové hosp.
kom.odpad
ost.odpad
vodovod a kanalizace
VO
městský rozhlas
pohřebnictví
rozvoj města
zastupitelé
místní a státní správa (bez investic)
územní plánování
MP
hasiči
kriz.řízení a krizová rezerva
MŠ
ZŠ příspěvek
odpisy škol
ZUŠ
školská dotace
volnočasové aktivity mládeže
sdělovací prostředky
pouť,masopust,partner.města
Region DB

Příjmy

Výdaje

Saldo P-V

Kč
150 000
50 000
0
0
0
0
1 192 000
440 000
4 643 000
135 000
15 600 000
25 000
0
70 000
205 000

Kč
7 167 000
535 000
47 000
1 324 000
375 000
908 000
225 000
111 000
11 800 000
185 000
11 578 000
3 100 000
60 000
30 000
1 813 000

Kč
-7 017 000
-485 000
-47 000
-1 324 000
-375 000
-908 000
967 000
329 000
-7 157 000
-50 000
4 022 000
-3 075 000
-60 000
40 000
-1 608 000
-16 748 000

0
92 761 364
0
10 300 000
0
0
0
0
0
0
1 106 100
0
415 000
0
0

1 620 000
97 110 000
50 000
11 250 000
1 710 000
530 000
2 214 000
5 760 000
2 811 000
30 000
0
750 000
660 000
357 000
120 000

-1 620 000
-4 348 636
-50 000
-6 018 636
-950 000
-1 710 000
-530 000
-3 190 000
-2 214 000
-5 760 000
-2 811 000
-30 000
1 106 100
-750 000
-10 458 900
-245 000
-357 000
-120 000
-722 000

hospodaření
2010
%

27,78

% disp. příjmů

9,98

% disp. příjmů

5,29

% disp. příjmů

17,35

% disp. příjmů

1,20

% disp. příjmů

z radnice
Kulturní

Sociální

knihovna
kultura
granty pro kulturu
památky

DPS
sociální prevence (senioři,zdr.postižení
apod.)
granty v sociální oblasti
soc.dávky
vratky výživného
Rezerva všeobecná
finanční vypořádání

Mezisoučet provoz

Běžné výdaje a příjmy celkem

INVESTICE
vodovody
kanalizace
silnice, chodníky apod.
úz.rozvoj
statek M.
územní plánování
investice správa (výp.technika,
programy, kanceláře)
aut.zastávky
investiční rezerva
investiční úroky
Mezisoučet investice Investiční dotace - investice celkem

Investice

Mezisoučet celkové výdaje
Všeobecné příjmy

Mezisoučet disponibilní příjmy

45 000
265 000
0
0

347 000
445 000
450 000
5 000

-302 000
-180 000
-450 000
-5 000
0
-937 000

1 580 000
0

1 850 000
105 000

-270 000
-105 000

0
115 500 000
15 000

350 000
115 500 000
0

-350 000
0
15 000
-710 000

0
0

300 000
2 668 000

-300 000
-2 668 000
-2 968 000

244 497 464

286 250 000

-41 752 536

Příjmy
0
0
0
0
0
404 600
0

Výdaje
853 000
200 000
8 740 000
4 297 000
650 000
712 000
1 232 000

Saldo P-V
-853 000
-200 000
-8 740 000
-4 297 000
-650 000
-307 400
-1 232 000

1 273 863

1 377 149
1 345 584
810 000
20 216 733

-103 286
-1 345 584
-810 000
-18 538 270

1 678 463

1,55

% disp. příjmů

1,18

% disp. příjmů

4,92

% disp. příjmů

69,25

% disp. příjmů

Kč

30,75

% disp. příjmů

-60 290 806
daně
úroky,poplatky, pojištění
kapitálové příjmy
přijetí splátky od Sokola
celkem příjmy a výdaje běžného roku
zdroje z dřív.přebytků
přijaté úvěry
splátka úvěrů
Celkem financování zdroje - potřeba
Celkem potřeby a zdroje

46 030 000
2 235 000
14 500 000
125 000

0
3 399 194
0
0

46 030 000
-1 164 194
14 500 000
125 000
60 290 806

309 065 927
0
14 000 000
0
14 000 000
323 065 927

309 865 927
0
0
13 200 000
13 200 000
323 065 927

-800 000
0
14 000 000
-13 200 000
800 000
0

% disp. příjmů

100,00
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Pomoc města je pro všechny, kteří
se věnují dětem, potřebnou jistotou
Nejprve mi dovolte poděkovat jménem všech organizací a spolků, které
našim dětem věnují stálou péči a poskytují jim zábavu a poučení, městu
Černošice za neustálou podporu naší činnosti, na kterou můžeme spoléhat. Při řešení mnoha jiných a nijak jednoduchých problémů je to
potřebná jistota. Jen je třeba respektovat předepsaná pravidla a nařízení
při zpracovávání žádostí o grant, doložit všechny požadované dokumenty
v předepsaném termínu a také řádné vyúčtování grantu z roku minulého. Takže dík městské radě
a městskému zastupitelstvu, neboť tato podpora spolu s nadšením našich vedoucích jsou zárukou
dobré práce s dětmi a uskutečnění mnoha zajímavých nápadů a plánů. My jsme vždy připraveni šířit
a propagovat dobré jméno Černošic nejen po celé republice, ale i v zahraničí.
S chutí a elánem vstoupilo naše sdružení
S dětmi a pro děti Černošice do dalšího, už jubilejního třicátého roku své činnosti. Všechny
naše sekce pilně pracují podle plánu i aktuálních nabídek tak, aby se děti s námi pobavily,
něco užitečného se s námi naučily, prostě aby
si přišly na své. A aby i nás, vedoucí, naše společná práce bavila.
Jednou z hlavních našich činností je zorganizování 29. letního tábora v Černošicích, který
je už osmým mezinárodním a hlavně čtvrtým mezinárodním setkáním evropské mládeže v Černošicích, a to za podpory EU v programu Evropa pro občany. Je to tradiční, v Černošicích i v Čechách velmi oblíbený letní tábor.
Letos tábor pořádáme od 26. července do 13.

srpna. Tento pro naše děti nezvyklý termín je
podřízen možné účasti dětí z bavorského Gerbrunnu, neboť v červenci ještě chodí do školy.
Je to i zkouška pro léta příští.
O prázdninách k nám přijede několik desítek
dětí i dospělých návštěvníků z partnerských
polských měst Olešnica a Lešnica a z partnerského Gerbrunnu a několik návštěvníků z duriňského Themaru. Máme připraveny zajímavé
programy, děti si opět domů odvezou mnoho
nezapomenutelných zážitků. Naše černošické
děti se mohou hlásit na tábor nebo jeho část
mailem: L.apeltauer@volny.cz, případné informace na telefonu 605 545 615.
Lumír Apeltauer,
sdružení S dětmi a pro děti Černošice

Granty na služby v sociální oblasti města
pro rok 2010
Rovněž pro letošní rok bylo vyhlášeno grantové řízení na zajištění jakýchkoliv sociálních služeb pro občany našeho města. Poskytování sociálních služeb upravuje zákon č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách. Termín pro podání žádostí byl do 28. 2. 2010. K tomuto datu byly podány
dvě žádosti. Zastupitelstvo města Černošice dne 15. 3. 2010 schválilo poskytnutí grantů ve výši
310 000 Kč, které byly rozděleny takto:
Farní Charita Neratovice......................................280 000 Kč........................(požadavek 450 000 Kč)
Občanské sdružení Náruč, Řevnice..................... 30 000 Kč........................(požadavek 40 000 Kč)
Marcela Haspeklová, oddělení sociální pomoci
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Příspěvky z fondu města určené v roce 2010
na činnost s mládeží
Název sdružení

Dotace (Kč)

Tělocvičná jednota SOKOL Černošice

170 000

Skupina historického šermu Alotrium

5 000

Junák - svaz skautů a skautek ČR

80 000

Pramínek - sdružení rodičů při ZUŠ

45 000

SK Černošice - tenisový klub

10 000

SK Černošice - lední hokej

80 000

Sdružení S dětmi a pro děti

130 000

Chorus Angelus, o. s. - dětský pěvecký sbor

10 000

SK Černošice - Lakros

10 000

TJ - Kraso Černošice

20 000

Klub plastikových modelářů

5 000

Nevers - společnost historických aktivit, o. s.

10 000

SK Černošice - oddíl kopané

55 000

Občanské sdružení Mraveniště

30 000

SK Kazín

50 000

CELKEM

710 000

Příspěvky z fondu kultury města na rok 2010
Název projektu

Žadatel

Filmový minifestival

Římskokatolická farnost Třebotov

2 000 Kč

Česká mše vánoční

Květa Hurťáková

5 000 Kč

Celoroční provoz souboru

Cantara Schola castuliana

Jazz Černošice 2010

OS Jazz Černošice

PRO ART Černošice

ŠIBA s.r.o.

Dotace (Kč)

10 000 Kč
60 000 Kč
200 000 Kč

REGINLEIF 2010

Lenka Svobodová

16 000 Kč

ALOTRIUM 2010

Ing. Josef Kutílek

40 000 Kč

Div.inscen"Romeo a Juliet"

Hana Jelínková (The Redbrick House)

5 000 Kč

Činnost souboru v roce 2010

Chorus Angelus

22 000 Kč

Bigbeatové dunění

ŠIBA s.r.o.

40 000 Kč

CELKEM

400 000 Kč
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Přijďte oslavit Den Země úklidem našeho města
Město Černošice a místní skautská organizace vás zvou na úklidové oslavy u příležitosti Dne
Země, jež se budou konat v sobotu 24. dubna. Uklízecí „čety“ se sejdou v 9.00 na čtyřech místech, a to v Horních Černošicích v ulici Třebotovská, dále pod černošickým jezem u klubovny
Junáka, na Vráži u samoobsluhy u Vávrů a v Mokropsech u sídla technických služeb. Jsou
zváni všichni, od nejmladších po nejstarší. Uklízet budeme dopoledne na všech stanovištích od
9.00 do zhruba 12.00. S sebou si vezměte hlavně pracovní rukavice a na sebe dobré pracovní
oblečení, neměla by chybět dobrá nálada a chuť do práce. Kdo máte čas, přijďte, ať se můžeme
v Černošicích cítit ještě lépe.
Pokud máte vytipované jiné místo, které byste rádi uklidili, zavolejte na tel.: 251 641 183 nebo
724 126 770 a domluvte se na způsobu předání igelitových pytlů. Pracovníci odboru technických
služeb zajistí igelitové pytle na sebraný odpad a následný svoz na sběrné místo. Pro malé pomocníky bude jako každý rok zajištěna drobná sladká odměna.
(red)

Nově stanovená smluvní cena pro umísťování
reklamních poutačů
Město Černošice uzavírá smluvní vztahy pro umísťování reklamních poutačů na sloupech veřejného
osvětlení. Částka, která byla dosud účtována, kopírovala vždy cenu za umístění reklamního zařízení
dle vyhlášky města. Vzhledem k tomu, že pro umísťování reklamních poutačů je uzavírán smluvní
vztah a jedná se o dlouhodobé pronájmy, trvající několik let, rada města svým usnesením stanovila
výši finanční úhrady pro uzavírané smlouvy ve výši 3600 Kč za metr čtvereční a rok.
Alena Šedivá, odbor dopravy

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

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 23. 4. 2010
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Dráhy by měly zkulturnit prostředí černošických
železničních zastávek
V posledních dvou číslech tohoto listu jsme informovali jak o vlakové, tak i autobusové dopravě,
týkající se našeho města. V tomto čísle se vrátíme opět k vlakové dopravě a Českým drahám,
abychom předali další nové informace.
Ve středu 17. února proběhlo jednání zástupců
Českých drah, Správy železniční dopravní cesty
a města Černošice s cílem projednat možnosti
úpravy a vylepšení vzhledu a funkčnosti železničních zastávek Černošice a Černošice–Mokropsy, které by měly zpříjemnit cestování obyvatelům našeho města.
Zlepšení do poloviny roku
Na nástupištích obou zastávek by měly být
umístěny nové odpadkové koše, kameninové
mísy s květinami, zpřístupněna WC včetně
jejich označení a informativní tabulky, kde si lze
vypůjčit klíč. Dále by na nástupištích měly být
označeny bezpečnostní zóny (žlutá čára), vymalovány oba podchody a zajištěno odvedení dešťové vody, která sem při dešti zatéká a snižuje
bezpečnost využívání podchodů. Cestující by
rovněž měli být drážním rozhlasem informování o zpožděných vlakových spojích apod.
Obě strany vyjádřily souhlasné stanovisko
s umístěním nápojových automatů v prostorách
čekáren s tím, že odbor dopravy zajistí možné
pronajímatele. Zástupci stran se též dohodli na
tom, že by bylo vhodné instalovat v železniční
zastávce Černošice–Mokropsy rampu (zdvihací zařízení) pro občany se zdravotním postižením a matky s kočárky. Jednání povede odbor
dopravy s oddělením investic Správy železniční
dopravní cesty. Věříme, že se nám tato zlepšení
podaří uskutečnit tak, jak bylo s ČD dohodnuto,
a to do poloviny tohoto roku.
Nové zabezpečení přejezdů
Do konce října letošního roku budou nově
zabezpečeny dva místní železniční přejezdy
(nyní vybavené přejezdovým zabezpečovacím
zařízením světelným s polovičními závorami typu
SSSR z let 1968 a 1969). Na přejezdech zůstane

stávající konfigurace výstražníků, která bude
doplněna o celé závory. Výstražníky budou plastové s pozitivním signálem a nerozbitnými optikami a budou osazeny dopravní značkou A32b
(výstražný kříž).
Připomínky k jízdnímu řádu
V rámci zkvalitnění vlastní železniční dopravy
předal náš odbor dopravy požadavky a připomínky ke zpracování jízdního řádu ČD na
období let 2010/2011 pro trať Beroun – Praha
hl. n. (171/S 7). Připomínky jsme zpracovali
na základě zjištěných skutečností – demografické křivky nárůstu nových obyvatel, dále na
základě zjištěného pravidelného přírůstku
nově přistěhovaných obyvatel (zdroj Český statistický úřad, úřad územního plánování s rozšířenou působností, správní odbor obce s rozšířenou působností) a každodenních kontrol prováděných odborem dopravy na zastávkách Černošice a Černošice–Mokropsy. Bylo zjištěno,
že nárůst obyvatel v této oblasti je jeden z nejvyšších (meziroční nárůst obyvatel správního
obvodu obce s rozšířenou působností Černošice
se zvýšil v roce 2009 oproti roku 2008 o 6163
obyvatel, kdežto ve správním obvodu Beroun
činil meziroční nárůst ve stejném sledovaném
období pouhých 1119 obyvatel). Požadujeme
proto nejen navýšení počtu dvojitých souprav
typu City/Elefant (6 vagónů), ale vznesli jsme
i požadavek, aby většina prostor určených pro
I. třídu byla uvolněna pro třídu II. (pro I. třídu
vyhradit pouze prostor v jednom voze soupravy). Toto by mělo být zapracováno i do jízdního řádu.
Věříme, že všechny tyto kroky přispějí alespoň
zčásti ke zlepšení vlakové dopravy a příjemnějšímu cestování.
Alena Šedivá, odbor dopravy
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Projekt rozšíření hodin pro veřejnost
na pracovištích Městského úřadu Černošice
pokračuje
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. Poté rozhodla o dalším pokračování do června . 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
webových stránek města – www.mestocernosice.cz, odkaz objednávání klientů, kde také najdete
aktuální informace o hodinách pro veřejnost jednotlivých pracovišť, případná omezení činnosti
a kompletní telefonní seznam. Je zde také možnost sledovat pořadí ve frontě a rychlost odbavení.
Současně lze na webových stránkách získat informaci, zda byly doklady, o které bylo požádáno,
již vyhotoveny.

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 kancelář tajemníka, zbývající pracoviště odboru investic a správy majetku a finančního odboru)
úřadují pro veřejnost v základní době, a to: pondělí, středa 8:00–11:30 a 12:30–17:00
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Rozšířené hodiny pro veřejnost – pracoviště Podskalská 19
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 prostředí, odbor kancelář starosty a kancelář tajemníka, zbývající pracoviště správního
odboru a odboru dopravy – např. přestupky) úřadují pro veřejnost v základní době, a to:
pondělí, středa
8:00–17:00
Telefony–spojovatelky jednotlivých pracovišť:
221 982 111 – spojovatelka úřadu v Podskalské 19, Praha 2 (MPSV)
251 081 521 – spojovatelka úřadu v Černošicích pro pracoviště Riegrova i Karlštejnská
251 641 183 – technické služby Topolská 660
Ing. Jana Ullrichová, vedoucí odboru kancelář starosty, jana.ullrichova@mestocernosice.cz
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Příliš nebezpečná hra s kameny na kolejích
V odpoledních hodinách 16. března přijala městská policie oznámení
od pracovníka Českých drah, že v prostoru železničního přejezdu
v Černošicích ve směru na Radotín pokládají děti na koleje kameny.
Hlídka po příjezdu na místo zjistila tři chlapce, kteří si v blízkosti
kolejiště stavěli úkryt a pokládáním kamenů se zřejmě náramně
bavili. Po domluvě je strážníci vykázali mimo prostor kolejiště.
Padlý strom zdržel dopravu–6. března v nočních hodinách vyjížděla hlídka městské policie
na komunikaci vedoucí z Dobřichovic do Černošic, kde napříč ležel padlý strom. Likvidaci
překážky poté zajistili hasiči. Částečné omezení
provozu trvalo zhruba hodinu.
Na ulici ležel diabetik–26. února v odpoledních hodinách vyjížděla hlídka městské policie do ulice K Lesíku, kde byl spatřen na zemi
ležící člověk. Po příjezdu na místo strážníci zjistili, že se jedná o muže ze Řevnic, který trpí diabetem. Ležícímu poskytli první pomoc a přivolali lékaře. Muž byl poté převezen záchrannou
službou do FN Motol.
Nezpůsobili žádnou škodu–27. února v pozdních večerních hodinách přijala hlídka městské policie oznámení o dvou osobách manipulujících s dopravním značením v prostoru křižovatky ulic Husova a Dobřichovická. Strážníci
po příjezdu na místo zjistili dva mladé muže,
kteří se k podezřelému jednání doznali. Jelikož
nebyla zjištěna žádná škoda, strážníci celou věc
projednali s mladíky přímo na místě.
Zlomený strom v samoobsluze–28. února
v ranních hodinách přijala hlídka městské policie oznámení pracovníka prodejny samoobsluhy na Vráži, že neznámý pachatel ulomil na
veřejném prostranství před prodejnou strom
a vrazil jej do dveří prodejny. Jelikož způsobená
škoda překročila částku pět tisíc korun, byla
celá věc předána k prošetření Policii ČR jako
podezření z trestného činu.
Podezřelého našli na nádraží–2. března po
šesté hodině večerní bylo hlídkou městské
policie přijato oznámení o rvačce v restauraci
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Kazín. Po příjezdu na místo oznamovatelka
strážníkům sdělila, že muž, který střet vyvolal, utekl směrem k železniční zastávce Černošice. Na základě této informace hlídka vyrazila
k zastávce, kde zadržela muže odpovídajícího
popisu. Věc byla poté vyřešena na místě.
Opilý nechtěl z autobusu–5. března v odpoledních hodinách vyjela hlídka městské policie do
obce Třebotov, odkud řidič linkového autobusu
společnosti Spojbus oznámil, že jeden z cestujících na jeho výzvu nereaguje a z autobusu
nechce vystoupit. Na místě byl zjištěn muž silně
opojený alkoholem. Přivolaná záchranná služba
opilého převezla k ošetření do FN Motol.
V zamčeném autě zůstalo dítě–8. března
v dopoledních hodinách přijala hlídka městské policie žádost o pomoc od ženy, která v ulici
Poštovní nedopatřením uzamkla své vozidlo
a v něm i malé dítě. Strážníci na místě ženě
pomohli a vozidlo otevřeli.
Závory opět stávkovaly–9. března v nočních
hodinách přijala hlídka městské policie z tísňové
linky 156 oznámení o nefunkčním zabezpečovacím zařízení na železničním přejezdu v Černošicích. Celá věc byla strážníky prověřena a výpravčí
z nádraží Praha–Radotín sdělil, že o tom vědí
a závadu odstraňují. Závory byly zvedány v nouzovém režimu s delším časovým intervalem.
Hořela restaurace–13. března v dopoledních
hodinách přijala hlídka městské policie oznámení o požáru v restauraci Jedličkovy lázně. Na
místě již zasahovali hasiči, kterým se podařilo
požár rychle lokalizovat.
Vandal ničil soukromý majetek–13. března
v dopoledních hodinách bylo městské poli-
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cii oznámeno nelegální vniknutí na pozemek
domu č. p. 166 v ulici V Dubině. Na místě pak
strážníci zjistili, že dosud neznámý vandal
poškodil soukromý majetek a způsobil škodu
za několik tisíc korun.
Hlasitá hudba rušila sousedy–16. března
v nočních hodinách vyjížděla hlídka strážníků na oznámené rušení nočního klidu do
chatové osady Slunečná. Na místě byl zjištěn
majitel jedné z rekreačních chat, který si velice
nahlas pouštěl hudbu. Věc strážníci projednali
na místě.
Číňané si jen vyměnili názory–17. března
v nočních hodinách vyjeli strážníci městské policie na základě oznámení k údajnému

vzájemnému napadení mezi personálem čínské restaurace v hotelu Kazín. Na místě zjistili několik osob čínské národnosti, které
hlídce sdělily, že zde došlo k poněkud hlasitější výměně názorů bez toho, že by došlo
k napadení.
Nevolnost u Berounky–18. března v dopoledních hodinách byla hlídka městské policie
žádána o součinnost záchrannou službou při
zjištění totožnosti ženy, které se udělalo nevolno
u řeky v ulici Kazínská. Hlídka na místě provedla úkony ke zjištění totožnosti a žena byla
převezena k lékařskému ošetření.
Gregor Dušička,
vedoucí Městské policie Černošice

Strážníci ve škole–v rámci svých pravidelných návštěv školských zařízení v našem městě si s žáky
základní školy přišli popovídat strážníci městské policie. A téma? Vysoce aktuální a žhavé. Hovořilo se
o prevenci pouliční kriminality obecně, ale především o drogách. O tom, jaké drogy existují, jak se rozdělují, jaký vliv mají na ty, kteří je požívají, a samozřejmě o ochraně před nimi. Neboť ani naše město,
a okolí základní školy zvlášť, nejsou místy, kam by obchodníci s drogami nepronikli a nehledali své
budoucí zákazníky.
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Členové místní skupiny Českého Červeného kříže účtovali
Společenská místnost Domu s pečovatelskou službou na Vráži byla 27. února místem konání
valné hromady místní skupiny Českého červeného kříže. Zúčastnilo se jí třiapadesát členů a tři
hosté. Všichni byli seznámeni s činností v uplynulém období, kdy prvním rokem pracoval nově
zvolený výbor pod vedením Alexandry Bouškové.
Členky pomáhaly zajišťovat zdravotní službu
při různých akcích (in-line závody, májové slavnosti, masopust a další), zúčastnily se předávání
plaket čestným dárcům krve, uspořádaly malou
sbírku bílého nádobí pro dětský diagnostický
ústav v Dobřichovicích.
O své činnosti informujeme členy i ostatní
občany Černošic pomocí vývěsních skříněk na
Vráži a v Černošicích u nádraží. Těší nás i to,
že při příležitosti oslav Světového dne Červeného kříže byla oceněna dlouholetá práce
našich dvou členek: Ludmila Zmatlíková obdržela nejvyšší vyznamenání – medaili Alice
Masarykové, Miladě Borovičkové byl předán
pamětní list.
Během roku navštívili naši členové šest generálních zkoušek v divadlech ABC a Rokoko,
zúčastnili se pěti výletů, které jsme zorganizovali. V této činnosti chceme pokračovat i letos.
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Kam s ČČK můžete letos vyjet:
28. dubna
(7.30)
Dobřív – Mirošov – Rokycany
200 Kč
26. května
(7.00) Grabštejn – Hrádek nad
Nisou – Kryštofovo Údolí
350 Kč
23. června
(7.00) Klatovy – Janovice nad
Úhlavou – Klenová
300 Kč
21. července (7.00)
Vrchlabí – Jilemnice – Horní Branná
325 Kč
18. srpna
(7.00)
Rychnov nad Kněž. –
Rokytnice v O. h. – Neratov
400 Kč
15. září
(7.30)
Pečky – Radim – Kolín
250 Kč
Václava Raková, jednatelka ČČK
Paní Ludmila Zmatlíková převzala z rukou prezidenta Českého Červeného kříže Dr. Marka Jukla
nejvyšší vyznamenání ČČK – medaili Alice Masarykové. Stalo se tak na půdě Senátu ČR.
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Mokropeští hasiči hodnotili uplynulý rok
Za účasti zástupců spřátelených hasičských sborů zhodnotili členové Sboru dobrovolných
hasičů Mokropsy svoji práci za rok 2009. Především ocenili činnost zásahové jednotky města,
která se podílela na 95 zásazích v Černošicích i v okolních obcích.
Jednotka zasahovala nejen u požárů, ale i při
likvidaci následků větrných smrští a přívalových deštích. Pomáhala u několika dopravních
nehod, likvidovala únik ropných látek a zajišťovala technickou pomoc. Nedílnou součástí práce
sboru bylo i námětové cvičení v mokropeské ZŠ,
kterého se zúčastnili kromě hasičů naší jednotky
i profesionální jednotky z HZS Praha Radotín
a z HZS Středočeského kraje, stanice Řevnice.
Cvičení proběhlo úspěšně a splnilo svůj účel,
neboť ukázalo, jakými věcnými prostředky je
potřeba vybavit zásahovou jednotku města–jde
především o dýchací přístroje s vyváděcí maskou. Vzhledem k značné výstavbě, která probíhá
v Černošicích, je tento dýchací přístroj s tímto
příslušenstvím nutný. Připomeňme ještě, že
k 22. 3. 2010 měla jednotka již 42 výjezdů.

Závěrem mně dovolte, abych poděkoval všem
příslušníkům sboru za jejich práci, kterou dělají
nejen pro občany našeho města bez jakékoliv
finanční náhrady.
Jan Prskavec, starosta sboru
Zdravice starosty města
Hasiče přišel pozdravit starosta města Mgr. Aleš
Rádl. Při té příležitosti jim sdělil i záměry, které
město se sborem má:
„Nebudu říkat, že jsme připraveni podporovat
váš sbor trvale v záležitostech drobnějšího charakteru, myslím totiž, že je načase, abychom definovali ambice vyšší. A to, že byste se měli pokusit posunout váš sbor do profesionálnější podoby.
Předpokladem k tomu je, že se podaří vybudovat
nástavbu na vaše současné sídlo. To jsem si vytkl
jako svůj cíl s tím, že se ještě do konce volebního
období pokusím promluvit s ministrem financí
a získám prostor pro to, abychom dostali nějaké
finanční prostředky. Za město mohu slíbit, že
budu spolupracovat s vaším velitelem a se starostou sboru tak, abychom společně vytvořili odpovídající podmínky pro naplnění naší společné
ambice. Neumím předjímat, zda to bude v horizontu roku či dvou let, doufám ale, že to déle to
trvat nebude“.

25

z města a okolí

Hasiči informují
Do poloviny března letošního roku hasičská dobrovolná jednotka zasahovala celkem u 40-ti případů, což představuje výrazný statistický nárůst.
Naštěstí stále platí, že i přes četnost zásahů se jedná o zásahy úspěšné
a hlavně bez újmy na zdraví či na životech.
Největší požáry
O požáru osobního vlaku v zastávce Černošice–
Mokropsy informovala většina médií. Dne 10. 3.
v půl sedmé večer došlo kvůli závadě na elektroinstalaci k požáru dvou vagonů (foto na následující straně). Z 30 let starého pantografu se kouřilo
již při příjezdu do stanice, naštěstí všech 40 cestujících stihlo před plameny utéci dříve, než vagóny
začaly hořet.
Naše jednotka dorazila s jednou cisternou na
místo události jako první, několik minut po
vyhlášení poplachu. Po dojezdu jsme připravili
dopravní vedení B a dva útočné C proudy, jeden
pro ochranu nádražní budovy a druhý pro hašení
vlaku. S hašením vagónů jsme museli počkat na
vypnutí trakčního vedení, protože hasební látka
je vodivá a zasahující hasiči by byli ohroženi na
životech.
Minutu po nás přijela na místo jednotka HZS Praha
z Radotína se dvěma cisternami. Velitel zásahu
nechal nouzově zastavit veškerou vlakovou dopravu,
radotínští hasiči rozvinuli další C proud s pyrocoolem a v dýchací technice jsme společně začali hasební
zásah plně rozhořené soupravy. Zároveň s hašením
vagónů jsme provedli průzkum v zakouřeném vlaku
s cílem vyhledat ohrožené osoby. Nikdo nebyl nalezen a lokalizaci jsme společně provedli za 13 minut
od začátku zásahu.
Profesionální jednotka HZS SCK UO Řevnice,
pod kterou v rámci regionální příslušnosti tato
událost primárně přísluší, dorazila na místo s 15-ti
minutovým zpožděním kvůli čekání na řevnickém přejezdu. Ve stejné době přijeli i profesionální hasiči Českých drah. V tomto okamžiku bylo
předáno velení zásahu a začaly dohašovací práce.
Naši Liazku jsme využili i pro osvětlení poškozeného vlaku.
V průběhu zásahu musel být ošetřen jeden z našich
hasičů, naštěstí se jednalo jen o přehřátí, hasič byl
na místě ošetřen záchrannou službou a ponechán
v domácím ošetřování.
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V neděli 13. 3. v 9.15 jsme vyjeli na hlášený požár
restaurace Jedličkovy lázně s CAS 32 a s Toyotou Myšákem v počtu 1+10. Protože celý objekt
byl silně zakouřen, průzkum i zásah jsme provedli
v dýchací technice. V restauraci nebyl nikdo nalezen a požár jsme likvidovali 1x C proudem s pyrocoolem. Kvůli závadě na elektroinstalaci začaly
hořet obrubně u výčepu, jednalo se o počáteční
fázi požáru, kdy lze ještě účinně zabránit dalšímu
šíření požáru.
Majitel objektu měl štěstí, protože požár byl včas
nahlášen a jednotka byla na místě velmi rychle.
Prvorepubliková stavba je kromě příček celodřevěná, proto může celá budova rychle vyhořet.
Restauraci v Jedličkových lázních jsme za poslední
roky zachránili 3x od vyhoření.
V úterý 16. 2. v nočních hodinách jsme zasahovali v ulici Dr. Janského ve dvoře mezi zámečnictvím a restaurací U Králů při požáru vozidla Ford
Transit. Hořel motorový prostor vozidla, požár
jsme rychle zlikvidovali 1x C proudem s pyrocoolem, a tím se nám podařilo zabránit rozšíření požáru na střešní konstrukci domu. Škody na
vozidle jsou značné.
Jednotka získala suché neopreny
V posledních dvou letech stále častěji vyjíždíme
k záchraně osob a zvířat propadlých ledem do řeky.
Protože tyto záchranné práce patří k těm nejnebezpečnějším, vedení města vyhovělo naší žádosti a zásahovou jednotku vybavilo suchými neopreny v celkové ceně 70 000 Kč. Jedná se o suché neopreny
Ursuit Heavy Light, se kterými mají dobré zkušenosti záchranáři v celé Evropě. Neopren hasiče chrání
před prochladnutím, čímž výrazně zvyšuje šanci na
záchranu pro ohroženého. Protože stejný oblek může
použít více lidí lišících se výškou až o 15 cm, dva
neopreny o různých velikostech jsou vyhovující pro
všechny členy jednotky.
Záchrana ženy z ledové Berounky
Po převzetí neoprenů jsme stihli v rámci pondělního výcviku absolvovat školení taktiky zásahů při
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záchraně osob z ledu, procvičit si oblékání těchto
speciálních obleků a naplánovat na další pondělí
praktické cvičení na řece. Toto cvičení však proběhlo pro některé hasiče neočekávaně dříve, protože v dopoledních hodinách 25. 2. jsme byli
vysláni na záchranu topící se ženy a psa v řece.
K řece naše jednotka dorazila během šesti minut
od vyhlášení poplachu s Myšákem a vlekem speciálně vybaveným pouze na tento typ událostí (s raftem, pádly, nastavovacími žebříky, lany, vestami,
házecím pytlíkem, plovoucím lanem atd.). Výhodou této soupravy je rychlost a průjezdnost v chatových osadách. O několik minut později dorazila
i naše CAS 25 Liaz se zbytkem hasičů.
Bohužel jsme neměli přesně určené místo, kde
se žena nachází. Velitel a hasič oblečený do neoprenu běželi po břehu, naváděli záchranná vozidla
a hledali tonoucí. To se jim podařilo až po uběhnutí cca 600 metrů v rozbředlém sněhu, což byl
pro hasiče v těžkém záchranném obleku fyzicky
velmi náročný výkon. Z místa možného dojezdu
jsme spustili člun na vodu a hasiči v neoprenech
začali realizovat záchrannou akci. Ohrožená paní
se v tomto okamžiku nacházela téměř na linii ledu
u břehu. Na břeh jí nakonec pomohl náhodný
svědek události. Ten, který povolal záchranáře
a následně paní pomáhal udržet se na ledové kře.
Ženu jsme zabalili do dek a thermofolie, transportovali do našeho vytopeného zásahového vozidla a poskytli předlékařskou pomoc. Po příjezdu
záchranné služby jsme velmi podchlazenou paní
předali zdravotníkům, kteří ji odvezli na interní
oddělení FN Motol.
Příčina tohoto typu události zůstává stále stejná –
majitelka neměla svého psa uvázaného na vodítku,
ten běhal po ledu a probořil se. Žena nezavolala
záchranáře a pokusila se zachránit psa z řeky sama.
Pes se po chvíli dokázal dostat zpět na břeh bez cizí
pomoci, jeho paní však nikoliv. V této souvislosti
uvádím, kolik při takové události nezodpovědný
člověk zaměstná záchranářů. Na místě zasahovali
JSDH Mokropsy, Městská policie Černošice, ZZS
Transhospital, HZS SCK UO Řevnice a na druhé
straně řeky HZS hl. m. Praha HS8 a ZZS hl. m.
Prahy. Bez ohledu na počet záchranářů, přežití
v takovýchto případech je a bude vždy především
otázkou náhody a štěstí.
Tomáš Havlík, velitel JSDH

Foto nahoře – Hořící vlak v zastávce Mokropsy.
Foto dole – Hasiči oblečení v nových neoprenových oblecích dávají člun na vodu při záchraně
topící se ženy.
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Tělocvičná jednota Sokol bilancovala
V sobotu 26. února se konala v Clubu Kino valná hromada Sokola. Připomněli jsme si, že je tomu již dvacet let, co byl, po 42 let trvajícím nuceném přerušení, Sokol obnoven. U nás v Černošicích jsme se přihlásili
k obnovenému Sokolu mezi prvními a hned jsme se pustili do práce.
Počáteční období po roce 1990 si připomeneme jindy, nyní zhodnoťme
pouze poslední rok.
TJ Sokol Černošice patří do župy Jungmannovy,
která sdružuje 49 jednot z jihozápadní části
Středočeského kraje. Naše jednota se řadí velikostí na 7. místo. Kromě všestrannosti máme
dva sportovní oddíly, stolní tenis a od roku 2009
i karate (děti).
Většina našich členů je registrována ve všestrannosti, dětí máme sto sedmdesát. To považujeme
za velmi pozitivní skutečnost v době, kdy lékaři
upozorňují nejen na problémy dětské obezity, ale
i na problémy s vadným držením těla a obecně
menší fyzickou zdatnost dětí, zejména těch, které
nejsou tak pohybově nadané, aby byly atraktivní
pro sportovní oddíly. U nás si mohou zacvičit,
protáhnout si tělo a zlepšit kondici všechny děti.
Je jen dobře, když dlouhé a časté sezení u učení,
televize nebo počítačů vystřídá zdravý pohyb
mezi ostatními dětmi. Nejvíce cvičenců máme
ve skupině rodičů a dětí, kde se děti naučí řadu
dovedností potřebných pro bezpečné a obratné
zvládání různých překážek a hrou se připravují na cvičení v kolektivu. Jsou opravdu moc
roztomilí... Hodně je i předškoláků, pak počty
dětí ubývají, staršího žactva a dorostu máme,
podobně jako v jiných jednotách, málo zejména
kvůli konkurenci jiných možností sportovního
vyžití ve škole i ve sportovních oddílech. Je to
škoda, vždyť úkolem Sokola je dopřát možnost
pohybového vyžití i těm méně zdatným a méně
talentovaným.
Mezi dospělými převažují ženy (177) a každým rokem přibývají další skupiny cvičících.
V roce 2009 jsme rozšířili nabídku cvičení žen
o nedělní večerní cvičení a přidali druhé dopolední cvičení seniorek. Také se zvýšil počet cvičitelů (máme 6 nově vyškolených), takže v současnosti máme 24 cvičitelů, i když dva z nich
pomáhají pouze příležitostně. Tělocvična je
v provozu 36 hodin týdně (nejsou započteny
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pronájmy cvičebních hodin pro SK Černošice,
taneční a krátkodobé akce). Dokonce náš dětský oddíl karate musí trénovat jinde, protože již
nemáme volnou ani jedinou odpolední hodinu.
O vytíženosti tělocvičny a cvičebním rozvrhu se
můžete informovat na našich stránkách www.
sokol.mestocernosice.cz.
Přebory všestrannosti
Také u nás je možné zkusit si závodění. Naši cvičenci se každoročně účastní župních přeborů
všestrannosti (počty závodníků: plavání – 15,
atletika – 21, gymnastika – 14, šplh – 19, všechny
župní závody se konaly v Příbrami). Předškoláci
ale závodili pouze 4!, i když závody byly přímo
v Černošicích. Celý závod všestrannosti absolvovalo 10 našich závodníků, 5 z nich se kvalifikovalo na přebor ČOS, což je vrcholný závod na
úrovni přeboru republiky. Byli to Miroslav Lžičař (ml. žáci I – 9. z 24 závodníků), Jakub Fara
(st. žáci III – 6. z 28 závodníků), Roman Malíř
(st. žáci IV – 4. z 20 závodníků) a v ženských
složkách závodila Eliška Formánková za dorostenky a Anna Hochová za ženy. V roce 2009 se
naši gymnasté úspěšně zúčastnili soutěže Malý
TeamGym. V Plzni (malá oblast) obsadili 3.
místo a v Praze (oblast Čechy) také 3. místo.
Basketbalisté a stolní tenisté
Naši mladí basketbalisté (žáci 10 – 12 let) působí
již druhým rokem v družstvu BA Sparta, které
v soutěži obsadilo 2. místo. Škoda, že naše tělocvična nemá dostatečné rozměry na basketbal,
takže u nás vypiplaní nadějní basketbalisté nám
utíkají. Přesto situaci nevzdáváme – na podzim
bylo založeno nové družstvo pěti až sedmiletých
budoucích basketbalistů, do kterého je možno
se ještě přihlásit (!).
Také stolní tenis založil skupinu mladších dětí,
která pilně trénuje i s pomocí robota na vracení
míčků, kterého jsme v minulém roce zakoupili.

z města a okolí
Soustředění oddílů jednoty
Každým rokem o prázdninách pořádá naše jednota soustředění některých oddílů. Gymnastika
vždy pilně trénuje celý týden (letos v Borovicích
v Českém ráji) pod vedením osvědčených trenérů manželů Formánkových, Marty Lžičařové
a Jaroslavy Farové, v našich prostorách proběhlo
o prázdninách také víkendové soustředění
karate. Soustředění basketbalistů se v roce 2009
pro nemoc trenéra Jaroslava Kořínka nekonalo.
Každoročně naše prostory využívá i letní tábor
modelářů pod vedením pana Apeltauera.
Akce pro veřejnost
Mimo cvičení pořádáme akce i pro veřejnost
– ples, semináře zdravotního cvičení, výlety
věrné gardy jednodenní i vícedenní, dětský karneval, výpravu na severní pól, rej čarodějnic,
dětský den, drakiádu, sokolení, turnaje, akce
pro MŠ (atletický a míčový trojboj), ukázková
cvičení na hřišti, zahradě i v tělocvičně. Naše
hřiště i zahradu a v omezené míře i tělocvičnu je
možno si za úplatu pronajmout, zahradu s herními prvky a pískoviště mohou maminky využívat zdarma za podmínek daných provozním
řádem, tj. zajistit dohled nad dětmi, nevstupovat
na antuku a umělý povrch, dodržet zákaz jízdy
na kolech, tříkolkách a koloběžkách a zapsat se
do návštěvního sešitu (stačí pouze jedna osoba
za skupinu). Za to vše je třeba poděkovat jak
všem cvičitelům a trenérům, tak i výboru jednoty. Ti všichni věnují Sokolu své síly a svůj
volný čas naprosto zadarmo.
Nový výbor jednoty
Nový výbor jednoty, zvolený na valné hromadě,
zůstal v podstatě nezměněný, pouze se nám
nepodařilo obsadit funkci náčelníka. Pro informaci uvádíme složení nového výboru TJ Sokol
Černošice:
starosta: Ing. Libuše Müllerová
místostarosta: Petr Řehoř
jednatel: Janetta Tuháčková
náčelnice: Ing. Dana Pánková
náčelník: nemáme
sporťák: Petr Zmatlík
hospodářka: Ing. Michaela Dvořáková
vzdělavatel: Ing. Hana Fořtová
člen výboru: Ing. Jaroslav Kořínek

Co se nám v roce 2009 podařilo
Abychom mohli cvičit, musíme se starat i o
sokolovnu a venkovní hřiště. V této souvislosti
se nám podařilo vyměnit okna v tělocvičně,
vymalovat, zakoupit nový zahradní nábytek,
zplanýrovat cíp zahrady, aby se mohl využívat ke cvičení, opravit oplocení (krátce poté ho
vandalové prostřihli), zakoupit drobné nářadí
a náčiní na cvičení, a to vše přesto, že ještě 2
roky budeme splácet městu Černošice půjčku
na víceúčelové hřiště.
Co si přát do dalších let
Nejvíc ze všeho bychom potřebovali přistavět
šatny a sanitární zařízení, protože stávající absolutně nedostačují stále stoupajícímu počtu cvičenců. Uvědomme si, že naše sokolovna byla
postavena ve 30. letech 20. století, kdy Černošice
měly méně než 1000 obyvatel a dnes, v podstatě
stejná prostora, slouží pro šestkrát více obyvatel.
Projekt na přístavbu máme připravený, místo
také, žádali jsme (bohužel o neúspěšně) o grant
Středočeského kraje na tuto akci. V dnešní situaci, kdy jsme na dotacích dostali jen asi čtvrtinu částky z minulých let, je naše naděje na přístavbu bez výrazné pomoci zvenčí skoro nulová.
Obracíme se proto na občany našeho města, aby
nás, pokud by nám v této věci mohli jakýmkoliv způsobem pomoci, kontaktovali. Vždyť rozšířené prostory by zde sloužily nejen současným cvičencům, ale i těm, kteří přijdou po nás,
a Sokol, který v roce 2012 oslaví 150. výročí
založení, tu určitě bude i nadále.
Děkujeme městu Černošice za pomoc v rámci
grantu pro práci s mládeží, která nám umožnila
provést v době velmi snížených dotací z ČOS výše
zmiňovaná vylepšení podmínek pro naši činnost.
Tímto způsobem jsme chtěli občanům Černošic
přiblížit naši činnost, pozvat je mezi nás a přilákat další zájemce ke spolupráci. Každou pomoc
uvítáme.
Za výbor Hana Fořtová

Tělocvičná jednota Sokol Černošice vás srdečně zve
na AKADEMII pořádanou k 20. výročí obnovení Sokola
v Černošicích. Akce se koná v sobotu 10. dubna od
15.00 v Clubu Kino a v tělocvičně.
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Slepičí a kohoutí den v mateřské škole v Topolské
K jaru patří Velikonoce a k Velikonocům, jako
jejich symbol, vejce. A k vejci neodmyslitelně
patří slepice. Proto jsme pro děti uspořádali
Slepičí a kohoutí den.
Děvčata se převlékla za slepičky a kluci za
kohouty. Všichni měli báječné kostýmy a moc
jim to slušelo. Tančili jsme slepičí tanec,
kohouti uspořádali zápasy, slepičky snášely
vajíčka, která jsme potom hledali. Kohouti
zkoušeli správné hlasité kokrhání na ranní
buzení a slepičky kvokání. Také jsme malovali
a vyráběli slepičky a kohoutky a zpívali o nich
písničky a učili se básničky. Jedli jsme vajíčka
a kuře. Také jsme zkoušeli jako slepičky
a kohoutci zobat „zrníčka“ jenom zobáčkem,
bez pomoci rukou. Užili jsme si spoustu legrace a dětem se to moc líbilo.
Před Velikonoci jsme také s dětmi zdobili velikonoční kraslice a vyráběli nejrůznější dekorace. Pletli jsme pomlázky a seli velikonoční
osení, učili se velikonoční hodovačky. Pro děti
a jejich rodiče jsme jedno odpoledne uspořádali

velikonoční tvoření. Maminky s dětmi společně
zdobili velikonoční kraslice, naučili se spoustu
nových technik a způsobů zdobení. Děti vyrobily také spoustu kraslic, kterými technické
služby vyzdobily Masopustní náměstí. I celou
školku jsme si velikonočně vyzdobili a už se
těšíme, až opravdu přijde to vytoužené jaro.
Děti a paní učitelky MŠ Topolská

Děti z mateřské školy Karlická navštívily hasiče
V polovině března jsme vyrazili na návštěvu
hasičské zbrojnice v Mokropsech. Děti se
tu seznámily se vším, co k záchranářské
práci hasičů patří. Velitel zásahové jednotky
města pan Tomáš Havlík nám spolu s panem
Vodrážkou ukázali vybavení hasicích vozů,
děti si vyzkoušely záchranářské helmy,
dýchací masky, prohlédly si záchranné čluny
a snad na sto druhů hadic. Dozvěděly se, jak
se zasahuje při požárech a dalších záchranných akcích.
Tímto bych chtěla velice poděkovat panu Havlíkovi za zajímavou přednášku, která se dětem
stala inspirací k výtvarné soutěži „Požární
ochrana očima dětí“. Velmi si vážíme práce
hasičského sboru, která opravdu není jednoduchá a vyžaduje spoustu odvahy a odhodlání riskovat i život.
Děti a paní učitelky MŠ Karlická
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Pamětní medaile, čestná uznání,
ale hlavně poděkování ke Dni učitelů
V předvečer Dne učitelů přivítali na městském úřadu starosta Mgr. Aleš Rádl a místostarostka Helena Langšádlová návštěvu z nejmilejších. Jejich pozvání přijaly paní učitelky, které se
výrazným způsobem zasloužily o to, aby generace
černošických dětí vstupovaly do života po všech
stránkách dobře připraveny.
Za to převzaly pamětní medaile a čestná uznání
za celoživotní obětavou práci s dětmi paní Jindřiška Cajthamlová a paní Růžena Křikavová,
dnes obě na zaslouženém odpočinku, paní
učitelka Ivana Sklenářová za laskavý a trpělivý přístup k dětem a paní učitelka Hana Bláhová, která učí děti především lásce ke kultuře
a umění. „Díky za všechno, co jste pro naše děti
udělaly a ještě uděláte. Právě vy nás stále přesvědčujete o tom, že co člověk dělá s láskou, dělá
dobře,“ vyjádřil za všechny Mgr. Aleš Rádl.
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Jazz Černošice 2010
Vážení přátelé umění, jazzu a dobrého vkusu, rok utekl jako voda a vy se opět
můžete těšit na dnes již tradiční mezinárodní jazzový festival Jazz Černošice
2010, jehož pátý ročník bude v Černošicích probíhat od úterý 11. do neděle
16. května. Letos jsme pro vás jako každý rok připravili opět hvězdnou show,
která se tak jako loňské ročníky bude rozprostírat napříč celým městem. Venkovní produkcí počínaje, přes „gastro jazz“ ve vybraných černošických restauracích, dva hlavní festivalové
večery v Clubu Kino, až po samotný spirituální závěr v podání Ireny Budweiserové v černošickém kostele.
Tak jako každý rok je i letos vedle klasických jazzových standardů festival koncipován především
jako nejrozmanitější fůze jazzu s ostatními hudebními žánry, což se osvědčilo nejenom jako divácky
atraktivní, ale především jako dramaturgicky
nosné pro festival, který si neklade za cíl pouze
mapovat klasickou jazzovou scénu, ale také objevovat neotřelý zvuk, a vedle již etablovaných interpretů dát prostor i novým talentům a projektům,
které rozhodně stojí za pozornost.
A tak vedle takových hvězd, jakými beze sporu jsou
např. Ida Kelarová s kapelou Jazz famelia, Desiderius (Dežo) Dužda – kytarista, zpěvák, skladatel
a jedna z nejvýznamnějších romských osobností
na poli kultury, nebo Oskar Rózsa – baskytarista
a hráč na klávesové nástroje spolupracující např.
s Dežo Ursinim, Mariánem Vargou atd., se objeví
i kubánská kapela Santy y su Marabú s typickým
kubánským temperamentem, nebo kapela Seven
Days se zpěvačkou a kytaristkou Martinou Fišerovou, jejíž členové mají skutečně pestrou minulost (jen namátkově Laco Déczi a Celula New
York, Leaders! Kamila Střihavky, Midnight Jazz
Trio, B.S.P. až po jazzově neuvěřitelně Krucipüsk).
Specialitkou na dortíku bude vystoupení Jazzové
sekce OFO s multimediální jazzovou svitou Varhana Orchestroviče Bauera Tribute to Jan Kaplický, věnovanou slavnému českému architektovi.
Tolik pouze malá ochutnávka z menu, které bude
celý festivalový týden servírováno.
Po loňské zkušenosti jsme k moderování dvou
hlavních večerů přizvali tentokrát hned dvě jazzové osobnosti, Janu Koubkovou (páteční večer)
a Darju Kuncovou (sobotní večer), které nejenom
že o jazzu „vědí svoje“, ale černošický festival mají
především rády a my zase máme rádi je.
Vážení přátelé umění, jazzu a dobrého vkusu, těšíme
se na vaši návštěvu a věříme, že letošní ročník bude
opět zážitkem, na který se jen tak nezapomíná.
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Za projevenou finanční podporu děkujeme městu
Černošice, všem sponzorům, jejichž příspěvku si
v dnešní ekonomicky nelehké době vážíme dvojnásob, odboru kultury za organizační pomoc
a všem, kteří se zcela nezištně na přípravě festivalu
podílejí (Aleně, Jitce, Janě, Jítě …).
Celotýdenní nebo denní vstupenky na jednotlivé koncerty bude možno zakoupit v předprodeji
v Clubu Kino od 15. 4. 2010.
Za Občanské sdružení Jazz Černošice
Michal Strejček

Program festivalu Jazz Černošice 2010
Úterý 11. 5.
17.00 – Hot Jazz Praha
Open Air před KB
Středa 12. 5.
19.00 – Ad Hock Milana Čejky
restaurace Pod Lípou
19.00 – Václav Tobrman Duo
restaurace Starý dům
19.00 – Martina Talpová Trio
restaurace Libuše
19.00 – Chorus Angelus
Club Kino
20.00 – Columbella
Club Kino
Čtvrtek 13. 5.
10.00 – Jazz Efterrätt
Club Kino (pro školy)
20.00 – Jazz Efterrätt
Club Kino
Pátek 14. 5.
16.00 – Darja Kuncová and Old fashion Trio
Open Air Tesco
19.00 – Jazzová sekce OFO (Varhan Orchestrovič Bauer) Club Kino
20.00 – Rus Nervich (JAR / B / CZ)
Club Kino
21.00 – Ruchadze band (Ni / CZ)
Club Kino
22.00 – Santy y su Marabú (Kuba / CZ)
Club Kino
Sobota 15. 5.
10.00 – Pavel Šlosar Street Band
Open Air Bolleta
19.00 – Big Band Milana Svobody
Club Kino
20.00 – Seven Days
Club Kino
21.00 – Oscar Rózsa Band (SK)
Club Kino
22.00 – Ida Kelarová
Club Kino
Neděle 16. 5.
16.00 – Irena Budweiserová
kostel Nanebevzetí Panny Marie

sport

Bilance černošických hokejistů
po právě skončené sezóně
Hokejové áčko, které obsadilo poslední místo v Krajské lize mužů
Středočeského kraje a oficiálně sestupuje do Krajské soutěže, stále
čeká na zázrak. Do druhé ligy se totiž nikdo moc nehrne, dvě místa
by mohla zůstat volná, a tak by mohl postoupit i HC Rakovník, vítěz
základní části „černošické“ Krajské ligy, a také druhý v pořadí HK
Lev Slaný. SK Černošice by se tak mohly zachránit. Tak čekejme!
B-tým–v okresním přeboru Prahy
západ skončil druhý, o jeden bod
za svým odvěkým rivalem Sokolem Solopisky, který černošické
borce přehrál i v loňské sezóně.
Nejlepším střelcem se stal Michal
Kovařík se 44 brankami.
Junioři–z devíti účastníků Krajské ligy juniorů skončili šestí.
Sezónu zahájili dobře, bojovali
o přední příčky, poté však šel
jejich výkon dolů.
Dorost–dopadli stejně jako junioři. Krajskou ligu dorostu zahájili ve velkém stylu, pak se jejich
výkony zhoršily a nakonec obsadili sedmé místo z devíti účastníků. Je třeba říci, že od třetího
místa je v tabulce dělilo pouhých
pět bodů.
Starší žáci–tým, který si v loňské sezóně vedl velice dobře,
začal tu letošní oslaben o pět klíčových hráčů, což se dramaticky
projevilo na výkonech. Z jedenácti účastníků Ligy starších
žáků proto skončili černošičtí
poslední.
Mladší žáci–z třinácti účastníků Ligy mladších žáků skončili desátí. Vzhledem k tomu,
s jak kvalitními soupeři z velkých měst bojovali, nebylo jejich
umístnění vůbec špatné.
Přípravky–v krajské soutěži přípravek 3. a 4. tříd, kde se nevedou

výsledkové tabulky, sehrály černošické týmy naprosto vyrovnané a často i vítězné partie s tak kvalitními soupeři, jakými
jsou BK Mladá Boleslav, HC Geus Okna Kladno či SC Kolín.
Minihokej–soutěž se hraje turnajovým způsobem a stejně jako
přípravky bez bodovací tabulky. Naše mužstvo, složené převážně z žáků prvních tříd, čelilo často týmům věkově starším.
Nicméně bojovalo statečně a získávalo tak cenné herní zkušenosti do příštích sezón.
(sj)

Okresní přebor mužů
Tým

Z

V

VP

PP

Skóre

Body

1. Solopisky

12

10

1

1

131 : 49

21

2. Černošice B

12

10

0

2

135 : 60

20

3. Dobřichovice

12

4

1

7

70 : 86

9

4. Mníšek

12

3

1

8

66 : 115

7

5. Olympik

12

1

1

10

60 : 152

3

Krajská liga juniorů
Tým

Z

V

VP PP

P

Skóre

Body

1 HC Sokolov

23

19

1

1

2

172:67

60

2 Junior Mělník

24

17

1

0

6

133:76

53

3 St. Litoměřice

22

13

2

1

6

114:80

44

4 HC Příbram

22

10

3

2

7

103:72

38

5 HC Berounští M. 24

11

2

1

10

70:77

38

6 SK Černošice

24

9

0

1

14

75:89

28

7 Slovan Louny

24

8

1

0

15

88:119

26

8 St. Kutná Hora

22

4

0

2

16

48:148

14

9 HK Kralupy B

23

3

0

2

18

72:147

11
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Turnaj Kobranových potvrdil kvalitu hokejové omladiny
V sobotu 20. března se na černošickém zimním stadionu odehrál tradiční, letos už pátý ročník
turnaje bratří Kobranových. Do bojů se pustili borci HC Kohouti Tábor, HC Sršni Kutná Hora
a dva týmy SK Černošice (modrý a žlutý) sestavené z hráčů 3. tříd a těch nejlepších z tříd druhých. Turnaj se tradičně konal pod záštitou starosty Mgr. Aleše Rádla, který věnoval černošickým borcům sadu hokejových holí.

Bratři Kobranovi byli asi nejslavnější plejeři
v dějinách černošického hokeje. Vladimír (1927)
začínal v Černošicích jako žáček, ale už v šestnácti válel za divizní áčko. V roce 1946 přestoupil do ligového ČLTK, vojnu absolvoval v ligovém ATK s Gustou Bubníkem. S ním a s centrem Štokem vytvořili v národním týmu slavnou
útočnou trojici. Jako reprezentant vybojoval
Vladimír stříbrnou olympijskou medaili v roce
1948 ve Sv. Mořici a o rok později se ve Stockholmu stal mistrem světa. Do jeho sportovní
kariéry pak zasáhl režim. Celý národní tým,
kromě kapitána, byl v roce 1950 obviněn z vlas-

tizrady. Vladimír byl odsouzen k deseti letům
vězení. O pět let později, ve svých osmadvaceti
letech, byl propuštěn. Opět hrál za Černošice,
neboť nejvyšší soutěž měl zakázanou. Po zrušení
zákazu hrál ligu v Pardubicích, kde také s vrcholovým hokejem skončil. Jako trenér pak působil
v ligovém Gottwaldově. V roce 1968 emigroval
do Švýcarska, kde žije dosud.
Starší z bratří Oleg (1925) začínal v Černošicích jako žáček. Prošel dorostem i áčkem, až si
ho v roce 1953 vyhlédla ligová Tatra Smíchov.
V jejím dresu 10 let bojoval proti Spartě, ČLTK,
Slovanu či slavné RH Brno. Později odehrál ještě
řadu zápasů v černošickém dresu.
K turnaji samotnému
Po dlouhé době, díky loňské masivní náborové
kampani, se podařilo sestavit dva rovnocenné
týmy za Černošice, které si to rozdaly v závěrečném infarktovém zápase s výsledkem 5:5. Je
třeba říci, že letošní třeťáci jsou kvalitním ročníkem, v průběhu sezony poráželi většinu soupeřů
ve své soutěži, včetně týmů z velkých měst–
Kladna, Mladé Boleslavi nebo Kolína.
Tomáš Froňka, SK Černošice

Vladimír ve vítězném zápase s Američany (psal se rok 1948)
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Tradiční dar starosty – hokejové hole

sport

Chlapci, bojujte!
Po skončení bojů turnaje kobranových se předávání cen ujal starosta Mgr. Aleš Rádl,
který při této příležitosti mladým hokejistům řekl: „Při sledování zápasů národního
týmu na nedávných zimních olympijských hrách se nám, a zřejmě oprávněně, mohlo
zdát, že český hokej je v útlumu. Když jsem však sledoval vaše dnešní klání a viděl opravdové nasazení, srdce, které do zápasů vkládáte, tak věřím, že český hokej má naději a že mezi námi v Černošicích bruslí budoucí olympijský vítěz. A k tomu, abyste toho dosáhli, vám všem přeji hodně úspěchů, aby
vám chuť, nadšení do hokeje a láska ke sportu vydržela tak dlouho, až dosáhnete úspěchu skutečně hmatatelného a jednou nám přinesete nejen symbolické zlato, ale skutečné zlato z olympijských her nebo mistrovství světa. K tomu vám všem přeji hodně sil, hodně energie a zejména hodně vytrvalosti. Takže bojujte!“

Nejlepším brankářem turnaje byl vyhlášen
Ondřej Přib z SK Černošice

Nejlepším střelcem modrého týmů SK Černošic
se stal Vojtěch Raška

35

prgA4_listy 18.3.2010 14:55 Stránka 1

(K-černá/Process Black plát)

kultura

PROGRAM
P R O G R A M2010

1

PRO ART Černošice

DUBEN

o
b
n
i
u
Cl K

K

www.clubkino.cz

rČ
e s tE
auR
r a cN
e

●

O
Šb aI
hud

●

1

L

1

C
k i nEo

Otevřeno denně: po-so od 17:00 hod, ne od 15:00 hod
2.4. “ELECTRO-RADIO-DANCE-MIX / DJ TOMMY + DJ BOOTY 20:00
Páteční večer v podání sympatická DJ dvojice z blízké Zbraslavi.
VSTUPNÉ: 50 Kč
pá

DJ

DELIQENT + LEGAL BENGAL

4.4.

ZDENĚK BÍNA (EX -123 MIN.) A HONZA URBANEC

ne
LIVE

5.4.
po

LIVE

6.4.
út

KINO

8.4.

čt
LIVE

9.4.

VSTUPNÉ: 90 Kč

Ze sklepa Clubu Kino vylézají na pódium dvě známé černošické party, aby po delší době
potěšili svoje fanoušky. Personální upgrade Deliqentů navíc slibuje i malé překvapení ...

KLIKA + ZAVĚTREM

- VELIKONOČNÍ KONCERT

VSTUPNÉ: 70 Kč

Černošicko-radotínská kapela Klika si jako hosta pro svůj Velikonoční koncert pozvala
jako hosta kolínskou progresivní folkrockovou partu Zavětrem.

DOKTOR OD JEZERA HROCHŮ

hod.

L

2

20:30

2

20:30

S
K

Hned dvě finské kapely One Hidden Frame a Part Time Killer. Obě hrají rychlý melodický
punk-rock, který by vás měl slušně rozsekat.
VSTUPNÉ: 90 Kč

VĚRA MARTINOVÁ & JAMIE MARSHALL & P.R.S.T.

ZIMA + LUS 3

VSTUPNÉ: 90 Kč

ne

20:30

2

ONE HIDDEN FRAME+PART TIME KILLER+FALSE HOPE

VSTUP ZDARMA

11.4.

20:00

hod.

V lehké komediální nadsázce sledujeme příběh slušného, hodného, ale do dnešního života
se skoro nehodícího doktora Čeňka Dobeška. Byť svědomitým lékařem, neumí svého povolání
či poslání využít ke svému prospěchu jako jiní jeho kolegové ...
VSTUPNÉ: 70 Kč

SOKOLSKÁ AKADEMIE

LIVE

D

20:00

10.4.
so

hod.

ČR/ 2009 režie: Z.Troška komedie 102 min.
Hrají: Jaroslav Šmíd, Eva Holubová, Jiří Langmajer, Tereza Bebarová, Jitka Smutná, Adéla Gondíková ..

Charitativní koncert pro Farní charitu Neratovice, která v Černošicích poskytuje zdravotní
a pečovatelskou službu a zajišťuje provoz denního stacionáře.

10.4.

20:30

Frontman kapely -123min Zdeněk Bína (kytara, zpěv) spolu s Honzou Urbancem (basa)
hod.
naplno rozjíždí svůj akustický sólový projekt. Za jeden večer Bína na pódiu vystřídá jazz
s latinou, flamenco s blues, nebo cikánské melodie s arabskými. Na své si přirozeně přijdou
i fanoušci kapely -123min a jejího nezaměnitelného zvuku.
VSTUPNÉ: 90 Kč

pá
LIVE

so

L

hod.

3.4.

so
LIVE

1

hod.

hod.

Věra Martinová u příležitosti vydání nového CD vyjížtí na “TOUR 2010”. Na koncertě zazní
nejeno skladby z nového CD, ale i všechny časem prověřené hity v podání naší první dámy
country music.
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK V CLUBU KINO - VSTUPNÉ: 190 Kč
Sokol Černošice vás srdečně zve na tradiční "Sokolskou akademii".

hod.

Zima + LUS 3 - zvláštní kytary, kompjútry, vypjatý vokál, projekce, originální muzika
a chytré české texty. Přesně to, co na české scéně tak dlouho chybí.

ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ

USA / 2010 rodinný režie: T.Burton 108 min VSTUPNÉ: 70 Kč
Hrají: : Mia Wasikowska, Johnny Depp, Geraldine James, Michael Sheen, Helena Bonham Carter ...

Devatenáctiletá dívka Alenka se rozhodne následovat bílého králíčka v bílem smokingu

DĚTSKÉ do králičí nory a poté jí čeká zážitek, na který hned tak nezapomene.
KINO
36

15:00
20:30
hod.

16:00
hod.

3

d

0
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kultura

13.4. ŽENY V POKUŠENÍ
út

KINO

ČR / 2010 komedie režie: J.Vejdělek 118min VSTUPNÉ: 70 Kč
Hrají: : : Eliška Balzerová, Lenka Vlasáková, Veronika Kubařová, Jiří Macháček, Vojtěch Dyk ...

DJ

17.4.
so
LIVE

VSTUPNÉ: 80,- Kč

20:00

Osobitý písničkář, nositel tradice protest-songu a zakladatel tradice souhlas-songu
hod.
a dle serveru folktime.cz „pódiový objev roku 2009“, dle jiných „slovní vulkán“
či „konečně folkař, u kterého se člověk nenudí“.
Srdečně zve město Černošice

16.4. 1. GARDEN PARTY - DJ RASTY+DJ SYNDROM
pá

hod.

Čtyřicátnice Helena, uznávaná odbornice na manželské problémy jednoho dne zjišťuje,
že se dostala do situace, jaké řeší se svými pacienty. Její doposud milující a milovaný manžel
je přistižen in flagranti s mladší ženou a Helena brzy bezradně stojí na prahu nového života.

15.4. HONZA DONALD JÍCHA

čt
LIVE

20:00

VSTUPNÉ: 50 Kč

Club Kino Černošice Vás u příležitosti zahájení "Zahrádkové sezóny 2010" srdečně zve
na první černošickou "Flowers - Lovers" zahradní párty.

KAROLÍNA KAMBERSKÁ (EX SESTRY STEINOVY)

VSTUPNÉ:120,- Kč

20:00
hod.

20:30

Karolina Kamberská začíná koncertovat sama s novým repertoárem a samozřejmě i s využitím
hod.
nejoblíbenějších starších, "steinovských" písní. Koncert obsahuje především autorské písně
KK, a jako koření několik originálních úprav lidových písní. .
Srdečně zve město Černošice

51 GB / 2009 režie: J.Blanco animovaný 91 min.
VSTUPNÉ: 70 Kč
18.4. PLANETA
Hrají: Dwayne Johnson, Jessica Biel, Justin Long, Seann William Scott, John Cleese ...

16:00

DĚTSKÉ
KINO AVATAR

20:00

ne

20.4.
út

KINO

hod.

Zelení obyvatelé Planety 51 žijí spokojeným životem v útulných domcích na předměstí.
Poklidnou idylku ruší jen strach z mimo-zemské invaze. Jejich obavy se jednoho dne naplní ...
USA / 2009 režie: J. Cameron Sci-Fi 162 min.
VSTUPNÉ: 70 Kč
Hrají: Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Michelle Rodriguez, Giovanni Ribisi ...

hod.

Jake Sully je ale vybrán k účasti na projektu Avatar, který by mu pomohl zase chodit.
Když souhlasí, je jeho mysl vtělena do uměle vytvořeného hybridního těla ...

23.4. (ONTAMI NATION + PROXIMITY

VSTUPNÉ: 90,- Kč

20:30

(contami Nation se při troše představivosti dají charakterizovat jako prograsivní-rectified hod.
rock, což ve slovníku pravděpodobně nenajdete - pokud chcete znát význam přijďte se na kluky
z Dobřichovic mrknout a uvidíte sami. Jako hosty si pozvali kapelu Proximity, která předskakovala
švédské legendě In Flames na jejím pražském koncertě!

0

pá
LIVE

0

A MOTORY - PRVNÍ OHŘÁTÍ VÝFUKU STARTOVNÉ: 20 Kč
24.4. KOLA
Zahájení kolomotosezóny 2010. Po tradiční vyjížďce "Okolo komína" se zastávkou na rockovén

13:00

0

- KINO USA / 1968 režie: M. Brooks muzikál 88 min.
25.4. PRODUCENTI
Krachující divadelní producent a uťápnutý úředníček dostanou geniální plán na získání

16:00

0

SENIOR muzikálu, který ovšem bude tak příšerný a nevkusný, že ho ihned zruší a vybrané peníze
už nikdo nebude požadovat zpět.
KLUB
VSTUP ZDARMA
VSTUPNÉ: 70 Kč 20:00
137
min.
režie:
M.
Scorsese
Drama
USA
/
2010
PROKLETÝ
OSTROV
27.4. Hrají: Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, Ben Kingsley, Max von Sydow, Michelle Williams
...

0

0

0

so
SRAZ

ne

út

KINO

festivalu “Mořinkafest” bude zlatou korunkou dekorována Miss kolomoto jaro 2010
a hodnotnými cenami odměněno Gold kolomoto jaro 2010. Večer v Clubu Kino DVD ZZ TOP "Double Down Live 1980-2008" včetně afterparty.
Doražte se vším co má kola a vrčí:-)

peněz: za slíbení podílu ze zisku vyberou od lidí peníze na vytvoření co nejlevnějšího

SLET

hod.

hod.

Detektiva Teddyho Danielse a jeho kolegu Chucka Auleho přivedlo na prokletý ostrov Shutter
pátrání po šílené vražedkyni jménem Rachel Solando. Píše se rok 1954 a Amerika se dosud
nevzpamatovala z následků druhé světové války a navíc přežívá v permanentní paranoii domnělého
i skutečného komunistického ohrožení. Daniels je učebnicovou obětí téhle doby ...

30.4. VALPURŽINA NOC - SLET ČARODĚJNIC
pá

hod.

VSTUP ZDARMA

18:30 - film "Kladivo na čarodějnice"
20:00 - Hells video clip party
Slet čarodějnic v Clubu Kino - hudební rej, kouzla a čáry, magické nápoje …

18:30
hod.

!!! KURZY SALSY !!!

Každou středu v Clubu Kino / přihlášky na tel.: 608 980 324
37
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Tenista Robin Staněk na 1. místě v Evropě
v kategorii ml. dorostu
Patnáctiletý tenista Robin Staněk, velký talent českého tenisu, začal tenisovou sezonu 2010 lednovým
vítězstvím na mezinárodním mistrovství České republiky mladšího dorostu v Příbrami. Spolu s dalšími úspěchy z roku 2009 (vítězství na mezinárodních turnajích v italské Pavii, maďarské Pécsi, dále
v Rakovníku a na finálovém Masters v italské Neapoli) ho výhra v příbramské hale posunula na průběžné 1. místo v Evropě v kategorii mladších dorostenců. Je to velký úspěch tohoto mladého sportovce,
který se od dětství připravuje na černošických kurtech a jehož trenérem je Tomáš Frýda.
K dalším výborným výsledkům Robina patří 3. místo ve
dvouhře a 2. místo ve čtyřhře (spolu s Markem Routou)
na mistrovství Evropy v Plzni, vítězství na mistrovství ČR
ve dvouhře a ve čtyřhře a zisk titulu mistra ČR s týmem 1.
ČLTK. I letos bude Robin členem tenisového družstva dospělých SK Černošice.
Úspěchy slavili i další tenisté
Dále je nutno zmínit i další úspěchy mladých tenistů trénujících v Černošicích. Michaela Jirsáková vybojovala 3. místo
na mistrovství ČR ve dvouhře a stala se mistryní ČR v družstvech. Po sezoně 2009 patří Míše 15. místo na celostátním
žebříčku ČR. David Grunt se stal rovněž mistrem ČR s družstvem 1. ČLTK a na žebříčku ČR mu patří 14. místo.
Mezi hráče, kteří pěkně reprezentovali tenisový klub, patří
Filip Kudrna, Martina Houdková, Kristýna Kudrnová, Pavel
Baštář, Max Horn, Petr Hotovec, Pavel Wohl, Aneta Müllerová a Vojta Kočárník.
Všem mladým tenistům hodně úspěchů v sezoně 2010!
Mgr. Tomáš Frýda
Zleva Marek Routa, Mgr. Tomáš Frýda, Robin Staněk

Letní soustředění Tenisové školy Tomáše Frýdy v Černošicích v srpnu 2009
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Březen měsíc čtenářů aneb Poprvé v knihovně
V rámci akce Březen měsíc čtenářů jsme 18. března v naší
knihovně přivítali milou návštěvu. Byla to třída předškoláků z mateřské školky v Karlické. A protože nebude trvat
dlouho, než zasednou do školních lavic a naučí se číst, doufáme, že se stanou našimi pravidelnými čtenáři.
Nejdříve jsme děti seznámili s provozem knihovny, jak se
do knihovny přihlásit, jak si půjčovat knížky. Dozvěděly
se, jak se knihy rozdělují, proč jsou zabaleny a jak se orientovat mezi regály dětského oddělení. Samy si pak mohly
knihy vyjímat a prohlížet. A jaké tituly patří mezi jejich
nejoblíbenější? Jsou to převážně encyklopedie plné dinosaurů, koní a dopravních prostředků. Malí návštěvníci
si také mohli prohlédnout vystavená výtvarná díla žáků
základní školy.
Na závěr proběhla soutěž s písmenky, vítězové si odnesli
něco dobrého na zub a knížku. Pak už nezbývalo než se
rozloučit a těšit se na další setkání.
Irena Šilhánková, knihovnice

Na celé čáře zvítězila Dášeňka
Pan Čapek by měl určitě radost,
kdyby počátkem března nahlédl
do černošické knihovny. U příležitosti 120. výročí jeho narození
se tu konal tradiční týden čtení.
Děti si mohly vybrat jedno
z děl tohoto významného spisovatele, přečíst několik řádků,
a to tempem i kvalitou odpovídající věku. Odměnou jim
byly kromě proslavených lízátek i další sladkosti. S výzdobou
knihovny „pomohl“ i bratr Josef
Čapek, takže od stropu hleděly na čtenáře kromě vítězné
Dášeňky a Pudlenky i obrázky
pejska kočičky. A proč vítězné
Dášeňky? Všechny děti bez
rozdílu podlehly neodolatelnému půvabu foxteriéří slečny,
a tak jsme mohli po celý týden
naslouchat kouzelnému: „…

bylo to jenom takové bílé nic...“ Dášeňka si na to vykasala
rukávy, přesněji řečeno, ani rukávy si nevykasala, ale jenom si,
jak se říká, plivla do dlaní... Na světě je několik vzácných knih,
které by člověk mohl číst, naslouchat jim po celý život. Čapkova
Dášeňka k nim určitě patří.
Milena Kozáková

Karel Čapek…

…a jeho Dášeňka
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Smuteční oznámení
Vážení přátelé, dovoluji si Vám poděkovat za projevenou hlubokou soustrast v mém smutku za mým
drahým manželem Josefem. Jednak za kondolence osobní i písemné, ale také za květinové dary
a slova útěchy. Přijeli jste se rozloučit osobním autem i vlakem. Za vše díky. Dále děkuji předsedkyni
ZO Svazu důchodců z Černošic paní Jiřině Pomahačové za projevy upřímné soustrasti v kostele.
Ruku tisknou Jindra Cajthamlová, Terezka s maminkou

Duben v Mateřském centru Tam-Tam-Mraveniště
8. 4.–Masáže dětí – Mraveniště navštíví černošická dula Jitka Čejková a bude nás učit, jak masírovat naše předškolní děti a pozitivně využívat působení doteku. Po této praktické ukázce budeme mít
možnost probrat „dulí“ témata – těhotenství, porody a péči o miminka.
9. 4.–Na tom našem dvoře všechno to krákoře – hurá do práce, farmáři! Popovídáme si o zvířátkách
a pak jim vytvoříme nový pěkný domov na statku.
15. 4.–Kuchařské mraveniště – přineste si zástěrky, budeme péct opravdový dort.
16. 4.–Rozkvetlá alej – jaro se probouzí a my ho překvapíme malovanou třešňovou alejí.
22. 4.–Cesta kolem světa po dobu jednoho mraveniště – těšte se na super dobrodružství.
23. 4.–Bazar dětského oblečení, sportovních a dalších věcí pro děti, přijďte prodávat, nakupovat,
vyměňovat. V průběhu bazaru bude otevřen dětský koutek.
29. 4.–Popelářské mraveniště – budeme jezdit na stupínku, vysypávat popelnice, třídit odpad
a nakonec si vyrobíme vlastní čisté město z papírových krabiček.
30. 4.–Slet malých čarodějnic a čarodějů – blíží se Filipojakubská noc a s ní teta Bimbula, ježibaba
Pingula a ostatní čarodějnice.
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. Na 13. 6. připravujeme Kočárkovou rallye (chodecký závod kočárků neJen pro tatínky).
Kontakt: mraveniste@seznam.cz, 603 283 939, 603 200 569. Těšíme se na vás v komunitním centru
MaNa naproti kostelu.
Hedvika, Simona, Radka, Lenka, Kamila, Hanka, Dáša

Jarní soutěž modelářů k výročí narození aviatika Zdeňka Lhoty
Plastikoví modeláři Model klubu Černošice, jedna ze sekcí sdružení S dětmi a pro děti Černošice,
pořádá tradiční soutěž stavitelů plastikových modelů, a to v sobotu 1. května ve škole v Dolních
Mokropsech. Srdečně zveme mladé i zkušené modeláře na soutěž. A všechny zájemce o modely letadel a bojové techniky na pokoukání na překrásné modely. Modely na soutěž můžete přinést v sobotu
do školy od 7.30 do 8.30. Pro soutěžní modely nezapomeňte přinést jakoukoli dokumentaci, postačí
stavební návod. Na pokoukání přijďte do školy po deváté ráno, konec soutěže je plánován na čtvrtou hodinu odpolední. Také je pro vás připraven celodenní program promítání filmů o letadlech
a bojové technice.
Lumír Apeltauer, S dětmi a pro děti Černošice
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Zveme milovníky přírody na květnový zájezd do Jizerských hor
Sdružení s dětmi a pro děti Černošice opět pořádá tradiční turisticko poznávací zájezd pro zájemce
všeho věku – letos do Jizerských hor s ubytováním v rekreačním zařízení Bílý potok, které se nachází
v severozápadní části oblíbených Jizerek. Z Černošic odjedeme v úterý 4. května odpoledne a vrátíme se v neděli 9. května. Za těch šest dní s námi můžete absolvovat několik turistických vycházek,
poznat zajímavé historické okolí nebo si užít Jizerek dle svého uvážení. Zajištěná je i posilující strava
a večery při harmonice. Protože máme ještě několik lůžek volných, zveme další zájemce o turistiku a přírodu Jizerských hor. Přihlásit se můžete na mailu: L.apeltauer@volny.cz, nebo telefonem
605 545 615.
(la)
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Věra Martinová & Jamie Marshall & P.R.S.T. – Tour 2010
Club Kino Černošice vás srdečně zve v pátek 9. 4. od 20.30 na charitativní koncert Věry Martinové
& Jamie Marshall & P.R.S.T., který se uskuteční v rámci Tour 2010. Věra Martinová vydává v roce
2010 své nové CD. K příležitosti jeho vydání vznikl koncertní program, jehož základ tvoří písničky
z tohoto nového CD, ale diváci samozřejmě nebudou ošizeni ani o ty největší hity, jako například Až
na vrcholky hor, Zázračný housle, Malý dům a další. Na tomto koncertním turné po jejím boku opět
vystoupí britský zpěvák, písničkář a kytarista Jamie Marshall, který se, stejně jako na minulém CD
„Věřím svým snům“, podílí autorsky i na tom novém. Nahlédnete-li do encyklopedií, dozvíte se, že
Věru v tomto roce čeká významné životní jubileum, takže je svými koncerty také oslaví. Doprovodnou kapelou je hudební skupina P.R.S.T. Myšlenka společného projektu Věry Martinové a P.R.S.T.
vznikla na základě předešlé spolupráce houslisty Josefa Maliny s Věrou na koncertním turné v roce
2007 a následného hostování Věry s P.R.S.T. v Praze. Jamie Marshall se přes dvacet let pohybuje na
londýnské hudební scéně, vystupuje na různých místech, např. The Royal Festival Hall, The Twelve
Bar Club, The London Transport Museum. Vydal čtyři sólová alba a na řadě dalších se podílel interpretačně. Předprodej vstupenek v Clubu Kino. Vstupné 190 Kč. Výtěžek koncertu bude věnován
Farní charitě Neratovice na provoz pečovatelské a zdravotní služby pro seniory a provoz denního
stacionáře v Černošicích.
(mk)

Queen a Fredie Mercury! a ABBA World Revival! na Jedličkárně
Restaurace Jedličkovy lázně vás srdečně zve na revival skupinu Queen a Fredie Mercury. Vystoupí
slavný Peter Paul Pačut se svou kapelou Queen Mania. Na evropském turné velmi věrně připomenou nejslavnější hity zlaté éry Queen. Koncert se bude konat 10. dubna ve 20.00. Vstup 300 Kč. Dále
pro velký úspěch opakujeme dvouhodinovou show desetičlenného profesionálního souboru ABBA
world revival! Show se bude konat 5. června od 20.00. Vstupné 300 Kč. U obou koncertů je předprodej v restauraci, rezervace na tel.: 602 396 306.
(mb)
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Podívat se na svět jinak
mohly děti ze školek a škol ze Řevnic, Černošic,
Dobřichovic, Letů i dalších obcí, které se zúčastnily netradiční soutěže nazvané Jiné světy. Její
pořadatelé, řevnická Základní umělecká škola
a občanské sdružení Náruč, dali dětem příležitost, aby nakreslily obrázky pomocí úst, nohou
nebo i naslepo, podobně jak je tvoří jejich kamarádi, kteří kvůli svému handicapu nemají jinou
možnost. Děti z černošické školy umění vytvořily
svá díla pod pedagogickým vedením paní učitelky
Bláhové. Ceny předal vítězům soutěže starosta
Řevnic v útulném prostředí Modrého domečku.
Tady budou obrázky vystaveny až do 10. května.
A jaké měly děti dojmy?
Přiznaly, že je překvapilo, jak nesnadné je namalovat obrázek i třeba druhou rukou, než se píše,
natož pak ústy nebo se zavázanýma očima.
„Nejtěžší bylo zapamatovat si, ve které lahvičce
je která barva,“ tvrdí Kačka, která namalovala
poslepu pestrobarevný obrázek s názvem Sad.
Jak jsme se ale dozvěděli, není to první pokus
tohoto druhu v umělecké škole. „Malování“
nabarvenýma bosýma nohama děti si vyzkoušely již dříve. Soutěž je určitě báječnou motivací
k další podobné tvorbě.
V Modrém domečku toho dne člověk pocítil, že
propojování světů nemusí být pouhou prokla-

mací a přáním. Pro děti, které se soutěže zúčastnily, bude pravděpodobně do budoucna naprostou samozřejmostí.
A jak byla oceněna díla dětí z Černošic?
0. kategorie–3. místo Evička Slavická (Krajina
v Černošicích)
I. kategorie–1. místo Michael Jirava (Květina)
II. kategorie–2. místo Marta Poulová (Krajina)
3. místo Bětuška Pluhařová (Brambořík, Děvče)
III. kategorie–2. místo Lucka Muzikantová
(Krajina zalitá sluncem)
6. místo Kačka Dufková (Sad).
Milena Kozáková

Kačka Dufková

Evička Slavická

42

kultura

Moravská lidová poezie v písních zazní v sále ZUŠ
Odbor kultury vás srdečně zve v neděli 11. 4. od 18.00 do koncertního sálu Základní umělecké školy na jedinečný koncert
našich předních umělců s názvem Moravská 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 instrumentace 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 informací najdete na
www.loutna.cz. Vstupné 100 Kč, děti a důchodci 50 Kč.
Za odbor kultury Pavel Blaženín

Honza Donald Jícha
Odbor kultury vás srdečně zve ve čtvrtek 15. 4. od 20.00 do Clubu Kino na koncert Honzy Donalda
Jíchy a jeho doprovodné kapely. Honza je osobitý písničkář, nositel tradice protest-songu a zakladatel tradice souhlas-songu, loňský vítěz písňové soutěže Notování pod Vyšehradem a dle serveru folktime.cz „pódiový objev roku 2009“, dle jiných „slovní vulkán“ či „konečně folkař, u kterého se člověk nenudí“. Jeho písně stojí především na textech: vtipných, poetických i drsně aktuálních. Vystupuje s kontrabasistou Jendou Kříženeckým a se zpěvačkou Míšou Volfovou. Na tomto koncertě ho
výjimečně doprovodí na housle i manželka původem z Černošic Klára Jíchová-Hradilková. Vstupné
80 Kč. Další informace na www.honzajicha.cz a na http://www.folktime.cz/zajimavosti/kdo-je-honza-donald-jicha.html.
(pb)

Karolina Kamberská – Ex sestry Steinovy
Odbor kultury vás srdečně zve v sobotu 17. 4. od 20.30 do Clubu
Kino na koncert zpěvačky, kytaristky a autorky písní Karoliny
Kamberské. Se svou sestrou Lucií Steinhauserovou tvořila dvojici
Sestry Steinovy, která v letech 2001 až 2009 vydala čtyři alba ve
vydavatelství Indies (tři autorské: Lilie polní, Můj tanec, Jen děcko
se bojí a album pro děti Měsíček svítí) a pravidelně koncertovala
na klubových i festivalových pódiích v Čechách i v zahraničí.
Album Můj tanec bylo vyhlášeno čtvrtou nejlepší evropskou deskou roku 2004 německým portálem
www.folkworld.de, album Jen děcko se bojí získalo nominaci na žánrového Anděla za rok 2006. Karolina Kamberská je výhradní autorkou písní Sester Steinových. Její písně se setkávají i s příznivým ohlasem hudební kritiky, která vyzdvihuje především kvalitu textů, jistou provokativnost a originalitu. Od
roku 2010 Karolina Kamberská začíná koncertovat sama s novým repertoárem a samozřejmě i s využitím nejoblíbenějších starších, „steinovských“ písní. Koncert obsahuje především autorské písně KK,
a jako koření několik originálních úprav lidových písní. Atmosféra jejích sólových koncertů je o něco
intimnější a křehčí, než byly koncerty Sester S., ale základ ve formě velmi osobního podání autorských
písní zůstává nezměněn. Předprodej v trafice na nádraží za 100 Kč, na místě před koncertem 120 Kč.
Za odbor kultury Pavel Blaženín
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Audiovizuální přednáška Romantismus v umění – III
Srdečně vás zveme na audiovizuální přednášku o uměleckém slohu 19. století romantismu, která
se bude konat v úterý 27. dubna od 17.30 v sále Základní umělecké školy, Střední ulici 403. Ve třetí
části se budeme věnovat zejména módě a oblékání v 19. století, opět se seznámíme s některým malířem té doby a uslyšíme některou hudební nahrávku. Celá přednáška je promítána spolu s výkladem,
hudební ukázky jsou taktéž doprovázeny promítáním obrazů. Přednáška je určena všem milovníkům umění. Pro děti a mládež máme připravenou soutěž a malé ocenění. Těší se na vás organizátoři
ZUŠ, sdružení ProKultura a Sdružení rodičů při ZUŠ Černošice.
MgA. Jana Vavřínková

Žáci hudebního oboru uspěli v krajském kole celostátní soutěže ZUŠ
Žáci hudebního oboru černošické Základní umělecké školy slavili úspěch v krajském kole celostátní
soutěže ZUŠ, a to v komorní hře dechových nástrojů. Krajské kolo se konalo 3. března v Čelákovicích. Naši žáci uspěli v nejvyšší kategorii a třeskuté konkurenci. Trio fléten ve složení Pavel Malý,
Iva Marešová a Kristýna Rybárová obsadilo druhé místo z třinácti skvělých souborů. I touto cestou
jim všem a panu učiteli Iljovi Lochmannovi gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy
i našeho města.
Ludmila Plzáková, ředitelka ZUŠ Černošice

KinderGarten Černošice
Vážení rodiče a milé děti, rádi bychom vám sdělili několik informací o naší anglické školce. Sídlí
v prostorné rodinné vile s velkou zahradou v klidné části Černošic na Vráži. Školka je určena pro
děti již od 18 měsíců do 6 let a přijímáme i děti s plenkami. Od září letošního roku budeme otevírat odpolední anglickou družinu i pro žáky 1. stupně ZŠ. Náš vzdělávací program je založen na britských osnovách, ve školce tak vytváříme cizojazyčné prostředí, které se pro děti stává přirozeným
a ony se hravou a zábavnou formou učí anglický jazyk. Odpolední program zahrnuje kroužky keramiky a jógy, kroužek dramatický, hudební kroužek, výuku hry na flétnu a také jízdu a cvičení na
koníčkách. Každý měsíc jezdíme na tématické výlety a pořádáme různé akce pro děti i rodiče (Halloween party, Christmas party, Birthday party atd.). O prázdninách nás čeká bohatý letní program
určený i pro děti, které naši školku nenavštěvují nebo teprve začnou.
Kateřina Dvořáková, KinderGarten Černošice

Májové slavnosti v Černošicích tradičně na Masopustním náměstí
Po únorovém průvodu masopustních masek ožije znovu stejnojmenné náměstí v Mokropsech, tentokrát jarní slavností květů a muziky. V sobotu 8. 5. od 14.00 uspořádá město již pošesté tradiční
Májové slavnosti. Májové slavnosti se konají v rámci poberounského folklorního festivalu Staročeské máje. Bohatý program a občerstvení je zajištěno. Koho a co spatříme a uslyšíme?
14.00 – Zahájení stylového jarmarku
16.00 – Mikeš (Říčany)
14.00 – Třehusk (poberounská hudební skupina) 16.30 – Modřenec (Praha)
14.45 – Průvod krojovaných účastníků
17.00 – Domažlická dudácká muzika
15.00 – Slavnostní zahájení (starosta, senátor)
(Domažlice)
15.05 – Kolíček (Zbraslav)
17.30 – Pramínek (Černošice)
15.30 – Klíček (Řevnice)
17.50 – Dražba a kácení máje (hraje Pramínek).
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O h l í d á m d ě t i u s e b e d o m a
dlouhodobě i krátkodobě.
Bohaté zkušenosti, tel.: 604 204 588

Nabídka možnosti elektronického
střežení objektů.
Městská policie Černošice v rámci prevence kriminality
města Černošice a na základě oprávnění přispívat
k ochraně a bezpečnosti osob a majetku dle ustanovení
§ 2 zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění
pozdějších předpisů nabízí všem osobám, které mají objekt
nebo provozovnu v katastru města Černošice možnost
napojení bezpečnostního systému na městskou policii.

Všechny potřebné informace Vám budou podány
na tel. 605 255 450

Urážet lidi kvůli vzdělání bylo až doposud zvykem jen doktora Ratha,
bohužel tuto praktiku si osvojil i zastupitel Kořínek
Na minulém zastupitelstvu mě veřejně a nepravdivě napadl ohledně mého vzdělání
s tím, že může dokázat, že jsem vystudoval marxismus-leninismus. Není to pravda, a pan
Kořínek to jako můj příbuzný dobře ví! Studoval jsem na Univerzitě Karlově filozofii
a biologii, a to na fakultě filozofické a přírodovědecké, a vzhledem k tomu, že jsem studoval
před rokem 1989 a jak bylo na FF UK obvyklé, většina studijních oborů měla v oficiálním
názvu ideologické návěstí. Obor se proto oficiálně jmenoval marxisticko-leninská
filozofie a biologie. Neměl nic společného s marxismem-leninismem, který se studoval na
politických školách s výstupním titulem RSDr. Já jsem obhájil titul doktora filozofie PhDr.
Na závěr chci ještě uvést skutečnost – a bránit se tak předem případným dalším lživým
nařčením, a veřejně prohlásit, že jsem nikdy nebyl členem ani kandidátem KSČ a mám
vydané negativní lustrační osvědčení. V neposlední řadě chci vyjádřit politování nad tím,
že jsem se nechal výpady pana Kořínka vyprovokovat k jeho osobnímu napadení, za což
se opětovně omlouvám.
Michal Jirout, místostarosta
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Instalatérství Nikolský
Provádí rozvody vody v plastech a mědi, rozvody kanalizace a odpadů
rekonstrukce starých vodovodů a odpadů, výměny el. boilerů včetně dodání
instalace a výměny domácích vodáren (čerpadel, sacích košů)
připojení praček a myček, rekonstrukce koupelen

Černošice, Nymburská 391, tel. 251 643 266, mobil 603 444 823

Ondrák Antonín

Lety, Prostřední 257, 252 29 Dobřichovice

Naprostá revoluce ve výrobě razítek
Zavolejte na tel. č.:
737 459 590, 257 712 277
Razítko je hotové za cca. 15 minut
Ceník najdete na www.papirondrak.cz
NEPLATÍTE žádný exspres příplatek!!

Pronajmu garsonku
v RD v Černošicích
v tichém prostředí u lesa.
Zahrnuje kuchyňský kout, sprchu + WC.
K dispozici prádelna a další úložné prostory
a k užívání část zahrady.
Nákupy: Billa 7 min.
Informace na telefonu: 608 154 552

K L E M P Í Ř - P O K RÝ VAČ – V ÝŠ KOVÉ PR ÁCE
Hy n e k Va rh a n í k , Če rn o š i ce - Mok ropsy
Te l. : 7 3 9 4 1 8 2 1 0 E - m a i l : hy n e k . va rhanik@seznam.cz
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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

inzerce
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OZNAMUJEME VŠEM
konec Mlynáře!
Restaurace
v ulici Dr. Janského
Černošice-Mokropsy
se vrací k původnímu názvu
LIBUŠE
Otevřeno: Út-Ne 1100-2300
Rezervace: 733 240 219,
251 640 134

Hledám hodnou paní
schopnou každodenní péče
o ne zcela samostatnou babičku
Výpomoc a společnost.
Asi 2 hod do oběda a chvíli odpoledne - navečer?
V termínu 21. 7. až 1. 8. a 7. 8. až 14. 8.
Zároveň prosím o zalévání skleníku. Děkuji
Tel.: 723 20 98 42
Provádíme izolace vodorovných střech
a teras včetně zateplení
za použití lepenky a folie.
Tel.: 608 180 383

Nabízím DOUČOVÁNÍ Z MATEMATIKY pro žáky ZŠ.
Žákům 8. a 9. tříd intenzivní přípravu na přij. zkoušky na SŠ.
Blízko školy, dlouholetá praxe. Tel.: 776 673 656

Jazykové
studio
48

• Výuka angličtiny pro začátečníky i pokročilé

s rodilým mluvčím nebo českým lektorem
• Kurzy pro děti a dospělé
• Business English
• Příprava na zkoušky a certifikáty KET, FCE, CAE
• Firemní výuka ve skupinách (max. 3-4)
+ individuální výuka
• Rozvrh výuky dle dohody

Pro bližší informace
volejte 602 391 657
nebo 777 309 529
Černošice, Vrážská 324
Začínáme
v lednu 2010
Těšíme se na Vás

722 442 618
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Koupím

staré vojenské věci do roku 1960
z Vaší půdy, stodoly, pozůstalosti, sbírky
jako, uniformy, helmy, opasky, bodáky,
šavle, pouzdra na pistole, maskovací látky, celty,
vyznamenání, fotografie atd.
Martin Vošahlík, tel.: 604 402 192
54
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GAUDÍ pobočka Černošice
Kancelář pobočky se nachází v centru Černošic, hned u nádraží, areál hotelu Kazín

specializace na nemovitosti v Černošicích a okolí
seriozní zprostředkování prodeje nemovitostí
www.gaudi.cz

GAUDÍ s.r.o.
realitní agentura

se sídlem Národní 39, Praha 1

POBOČKA ČERNOŠICE
Ing. Romana MORAVCOVÁ
Vrážská 325, tel/fax: 251642464
mobil: 777 777 906
email:cernosice@gaudi.cz
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Prodám chatu v osadě Monatana-Všenory o velikosti 34 m2,
patrová. Mimo záplavovou oblast, výhled na pláž Mokropsy z balkonu.
Vlastní studna, nová elektrika, nová koupelna, v patře 2 ložnice. Pronajatý
pozemek na pořád. Příjezd až k chatě. Na zahradě posezení s udírnou.
V chatě plovoucí podlahy, 3 druhy vytápění, alarm, tv, kůlna, chemické wc.
Cena: 800 000 Kč, při rychlém jednání sleva. Tel.: 775 99 44 40
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tel.: 251 641 208, mobil: 736 710 244, info@zlatnictviaz.cz, www.zlatnictviaz.cz

mobil: 602 294 754
www.zaluzie-bendik.cz
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PROVÁDÍ:
Rekonstrukce koupelen a soc. zařízení na klíč
Opravy, rekonstrukce a montáž nových zařízení
včetně dodávky materiálu
Drobné zámečnické práce
e-mail: KPiksa@seznam.cz
tel.: 251 642 103 po 18. hodině
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Malířské, lakýrnické a tapetářské práce
• Nátěry fasád
• Pokládka parket, laminátových a dřevěných plovoucích podlah
• Renovace a lakování parket a dřevěných podlah

Kontakt: Vratislav Dvořák, Solopisky 15, tel.: 737 82 65 18, 251 64 20 63
e-mail: vrata.dvorak@volny.cz www.volny.cz/vrata.dvorak/

Informace na tel.: 605 789 346

www.zahrady-zelen.cz
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H L E DÁ M E

spolupracovníka/spolupracovnici
pro vedení sportovní činnosti dětí

2 x týdně odpoledne, dlouhodobě, zkušenosti vítány.

Tel.: 732 152 547, 605 441 030

projekce, realizace a rekonstrukce rodinných
zahrad a firemních areálů
kácení stromolezeckou technikou zajištění povolení
ke kácení, pojistka proti případným škodám
výsadba vzrostlých stromů odborný řez dřevin
automatické závlahové systémy
zakládání a odborná péče o trávníky

opravy

chladniček, mrazniček
a průmyslového chlazení

Rozenský Aleš
Strážovská 59, Radotín
Tel.: 257 912 525, mob. 606 834 485

MALÍŘ – LAKÝRNÍK
Černošice - Mokropsy
Miloš Vaněk

Mobil: 604 177 862
E-mail: malirvanek@seznam.cz
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Salon Lucie
Vás srdečně zve na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v pobočce Karlštejnská 1054 od 1000 do 1500 hod.
* líčení od vizážisty Sothys Paris(nutná rezervace)
* přednáška o aplikaci botoxu a správném jídelníčku
* vyzkoušení lymfodrenážních nohavic ZDARMA
* pohoštění a ostatní služby s 20% slevou
Přijďte na příjemný den pro Vaše tělo i duši!
Těší se na Vás kolektiv Salonu Lucie
Informace na tel.: 605 268 442 a 251 64 34 54
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dodá tiskárna

obálka
1-4, 65-68
barva
27, 30-31, 34-35, 38-39, 42

