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Městská policie Černošice
605 255 450, 724 060 620
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244 472 811–2

Pohotovost voda

602 324 785

Poruchy v el. síti

840 850 860

Veřejné osvětlení

800 101 109
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Dobrá zpráva
pro všechny rodiče předškoláků
Zastupitelstvo města na svém minulém zasedání na druhý pokus odsouhlasilo přijetí 15-ti milionové dotace na výstavbu nové mateřské školky.
Poté, co bylo již před zahájením zasedání zastupitelstva jisté, že na jednání o této věci bude přítomno minimálně jedenáct zastupitelů PRO (7
z ODS a 4 z Volby pro město) a přijetí dotace tedy projde, bylo jednání
o této věci nakonec celkem hladké a souhlas byl prakticky jednomyslný.
A to je dobrá zpráva. Jen málokdo si asi umí
představit, jak spletité a složité je dopracovat se
k nějakým finančním prostředkům na rozvoj
našeho města z vnějších zdrojů. Hrát pak jakési
politické hrátky s penězi, které jsou na základě
rozhodnutí krajského orgánu již odsouhlasené
a uvažovat o tom, že si raději počkáme, jestli
náhodou nevyjde nějaká jiná dotace někdy jindy
na něco jiného, se mi od počátku zdálo nezodpovědné. Mateřskou školu město určitě potřebuje víc než nový kulturní sál.
Hned po vyslovení souhlasu zastupitelstva s přijetím dotace jsme tedy začali připravovat tech-

nické podklady k tomu, aby mohlo být zahájeno výběrové řízení, protože v dotačních titulech z Regionálního operačního programu hrají
termíny důležitou roli a nestihnutí nějakého pak
může být důvodem k problematizování platby.
Když tedy půjde vše hladce, mohli bychom
možná už ve školním roce 2012/13 přivítat prvního žáčka předškoláčka v nové mateřské škole
Na Vápenici. Celková kapacita pro umísťování
žáků se tím zvýší minimálně o pětačtyřicet dětí.
Celkově považuji získání dotace za velký úspěch
města, v nějž jsem již skoro ani nedoufal.
Mgr. Aleš Rádl, starosta města

Informace k rekonstrukci prostoru před zastávkou Mokropsy
Pro celkovou a velkorysou rekonstrukci tohoto
prostoru mělo město připraveno dva projekty.
Jeden už mnohokrát diskutovaný BaR a druhý
navazující PaR, který ten první doplňoval. Na
BaR byl zpracován projekt, bylo vydané sta-
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vební povolení a byla nejprve získána 20-ti
milionová dotace a pak zase nepřiznána.
Město poměrně dlouho čekalo, zda krajské
orgány Regionálního operačního programu
naleznou nějakou cestu, jak získat podpis

z radnice
hejtmana pod jimi podepsanou dohodu o prodloužení termínu pro čerpání dotace, až jsme
nakonec dostali oficiální oznámení, že nám
bude odejmuta kvůli nestihnutí termínu pro
realizaci díla (takto to stojí v oficiálním sdělení
ROPu, a tak navzdory z prstu vycucaným důvodům, které nedávno zazněly v nějakém zpravodajství ČRo, je jediným skutečným právním
důvodem k odejmutí dotace fakt, že hejtman příslušný prodlužující dodatek o své vůli nepodepsal
a nám tak nebylo umožněno zahájit její čerpání).
Za těchto okolností zastupitelstvo nejprve ukončilo blokaci finančního objemu v bance a tím
konstatovalo, že na přidělení dotace již nečeká,
následně pak rada města rozhodla realizovat
v této lokalitě alespoň minimalistickou variantu
původního projektu BaR s využitím již vydaného stavebního povolení a s využitím vlastních prostředků, které se původně měly připojit k těm dotačním.
V prostoru před železniční zastávkou Mokropsy tedy v průběhu srpna, jak bylo již před třemi
lety naplánováno, vzniklo kvalitní vydlážděné
prostředí bezprostředního výstupu ze zastávky
v podobě minináměstíčka se zpomaleným bezpečnějším průjezdem aut, upravená parko-

vací plocha pro zhruba 60 aut a dále vzniká
parkování pro zhruba 50 kol či skútrů s možností jejich zabezpečení. V zeleném pásu na
okraji prostoru pak vyrostly dva resp. tři osázené valy v minimalistickém provedení a částečná parková úprava zbývajícího prostoru se
dvěma lavičkami a okrasným prvkem (stromová
výsadba byla zajištěna sponzorsky, a to v původním rozsahu, který zde byl před zahájením stavebních prací).
Pokud se podaří na podzim získat dotaci na
PaR, budou se parkovací plochy dále rozšiřovat,
a to až na kapacitu minimálně 100 aut. Zároveň
je v plánu umístit na stávající budovu železniční
zastávky kamery městské policie, aby se alespoň částečně jednalo o hlídaná parkoviště (což
je dost důležité i u parkoviště pro kola a skútry).
Záměrem městské rady bylo zde za minimální
náklady (cca 600 tisíc) vytvořit prostor, který
bude mít určitou estetickou úroveň a bude jednak hezkým vstupním prostorem do městské části Mokropsy a zároveň bude odpovídajícím způsobem řešit potřeby dopravy v klidu.
Celý projekt by měl být dokončen nejpozději do
poloviny září.
Mgr. Aleš Rádl, starosta města
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Nové chodníky v našem městě
Město Černošice podalo na jaře letošního roku žádost o dotační příspěvek ze Státního fondu
dopravní infrastruktury (dále jen SFDI) na vybudování nových a rekonstrukci stávajících chodníků v některých ulicích města.
Po splnění všech potřebných podmínek pro
financování takové stavby, vyřešení majetkoprávních vztahů k pozemkům, kde jsou chodníky navrhovány (největší část pozemků patří
Středočeskému kraji), a obstarání potřebných stanovisek a povolení byl městu Černošice – v souladu s pravidly SFDI pro poskytování příspěvků pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího
zpřístupňování osobám s omezenou schopností
pohybu a orientace pro rok 2010 ve znění schváleném Výborem Státního fondu dopravní infrastruktury–dne 1. 10. 2009 poskytnut příspěvek
v celkové výši 8 888 000 Kč. Podle pravidel SFDI
činí podíl dotačních prostředků 79,99 % souhrnu celkových uznatelných nákladů, což odpovídá výše uvedenému příspěvku SFDI. Podíl
města proto činí 2 781 706 Kč. Všechny uvedené
částky jsou včetně DPH.
Na základě výběrového řízení na zhotovitele
stavby byla vybrána nabídka společnosti Strabag, a.s., a nabídka společnosti EKIS, s. r. o.
Společnost Strabag, a. s., bude provádět stavbu
chodníků podél vybraných úseků silnice č.
II/115. Konkrétně bude proveden nový chod-
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ník od křižovatky ulice U Vodárny s ulicí Radotínskou za areál stavebnin, od Hotelu Kazín po
ulici Střední, po levé straně silnice směrem na
Dobřichovice, úsek chodníku proti viladomům
v zatáčce pod ulicí V Rybníčkách, od ulice Kladenské k restauraci U Zvonu, od ulice Myslbekova k prodejně potravin U Vávrů a v ulici Riegrova od lékárny po křižovatku s ulicí Vrážskou.
V další akci, jejímž zhotovitelem je firma EKIS,
bude zhotoven chodník v ulicích Srbská, Bulharská a Dr. Janského od pekárny až k městské pláži.
Po dobu výstavby chodníků bude částečně omezen pohyb chodců v úsecích s prováděnou stavbou a dojde i k omezení silničního provozu.
Za dočasné omezení chůze a jízdy v úsecích
výstavby chodníků se všem obyvatelům našeho
města omlouváme. Předmětná stavba výrazně
přispěje ke zvýšení bezpečnosti chodců a silničního provozu v našem městě. Zároveň bude
městu poskytnut příspěvek ze SFDI na výstavbu
nové cyklostezky podél řeky Berounky. O její
výstavbě vás budeme informovat v následujících číslech Informačního listu.
Jiří Jiránek, pověřen vedením
odboru investic a správy majetku

z radnice

Stavební komise města Černošice
Předně mého článku o stavební a územně plánovací komisi bych chtěl
poděkovat všem členům stavební a územně plánovací komise, a to jmenovitě pánům Ing. Jiřímu Jarošovi, Ivanu Kulíškovi, Ing. Milanu Láškovi,
Stanislavu Mudrovi, Ivo Němcovi, Ing. Aleši Voženílkovi, Ing. Petru Wolfovi a dále pak tajemnici této komise paní Mgr. Lucii Poulové za jejich
čtyřletou práci pro Radu města Černošice. Komise stavební a územně
plánovací ve volebním období roku 2006 – 2010 se sešla 88x a do konce
jejího mandátu jí zbývají dvě zasedání.
Stavební komise je zřízena a jmenována
Radou města Černošice jako její poradní
orgán. Náplní této komise bylo posuzování
stavebních dokumentací předkládaných radě
občany i firmami, které měly a mají zájem ve
městě stavět a potřebují vyjádření města k plánované stavbě. Členové komise jsou lidé, kteří
se o problematiku nových staveb ve městě
zajímají, či jsou dokonce v této oblasti profesionální odborníci. Komise posuzuje veškeré stavební dokumentace z těchto hledisek:
Zda jsou v souladu s platným územním plánem, zda na dané území není vydána stavební
uzávěra, nenachází-li se předmětná stavba
v aktivní zóně řeky a v případech změn stavby
v již historicky zastavěném území, nebyla-li
v souladu s územním plánem, zdali je tento
projekt vhodný k udělení výjimky z titulu zlepšení daného území.
Prací komise a zejména pak pověřeného
vedoucího odboru investic a správy majetku
pana Jiránka byla doporučena řada opatření,
která zvyšují kvalitu města a její infrastruktury pro život občanů města. Tyto návrhy byly
většinou přijaty Radou města Černošice bezvýhradně.
Nelehkým úkolem stavební komise bylo
doporučit radě změny v nově přepracovaném Územním plánu města Černošice. Tyto
změny byly předloženy radě, která je poté
doporučila zastupitelům ke schválení. Většina těchto návrhů byla zastupiteli města přijata. Jedná se především o změnu regulativ
zástavby určující minimální velikost stavebního pozemku, procento zastavěnosti, maximální výšku, přípustný počet bytových jedno-

tek atd. Tato opatření směřují proti nadměrnému zahušťování stávající zástavby a v podstatě tak regulují další nárůst počtu obyvatel města. Bude-li na posledním zasedáním zastupitelstva města v září tohoto roku
schválena změna územního plánu s příslušnou dokumentací, dojde ke zpřesnění veškerých regulativů pro výstavbu v Černošicích,
a to zejména precizací územního plánu, na
kterém se velkým dílem podílel pan Ing. Vladimír Voldřich, vedoucí odboru územního
plánování a stavebního řádu a místostarosta
města pan PhDr. Michal Jirout.
Koncem tohoto kratičkého článku musím
konstatovat, že stavební projekty, které jsou
komisi předkládány od roku 2002, kdy jsem
začal v této komisi pracovat, do roku 2010
nabyly na větší propracovanosti jak z hlediska
funkčního a technického, tak i z hlediska
architektonického a přeji, si aby tato stoupající tendence zůstala i nadále zachována. Ukazuje se tak, že dřívější funkce tzv. městského
architekta není již potřebná a stanovené regulativy územního plánu pro novou výstavbu
jsou pro město dostatečným nástrojem pro
její ovlivňování. Po volbách, které proběhnou v termínu 15. a 16. října tohoto roku,
bude nově zvolenou radou města jmenována
nová stavební a územně plánovací komise,
která naváže na práci této komise v plném
rozsahu. Této komisi jako poradnímu orgánu
rady města si dovoluji popřát stejné pracovní
nasazení a mnoho dobrých rozhodnutí, jako
se podařilo učinit i komisi stávající.
Michal Přibík, předseda stavební a územně
plánovací komise a radní města Černošice
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Začíná nový školní rok
Jak už bývá zvykem, na začátku každého nového školního roku seznamuji čtenáře
Informačního listu se stavem naší školy a s její připraveností na nastupující školní rok.
V úvodu si dovolím provést stručné zhod- samé se dá konstatovat i o spolupráci se
nocení roku uplynulého. Obecně se dá školskou radou. Pro naše žáky organizukonstatovat, že škola splnila své cíle, které jeme i mnoho dalších aktivit, např. lyžařské
vycházejí z dlouhodobého koncepčního kurzy, ozdravné pobyty mimo školu, výlety,
záměru. Počet žáků se mírně navýšil, exkurze, plavání apod.
zkvalitnila se odborná kvalifikace učitelů Je jisté, že tak velká škola se nevyhne ani
a vychovatelů. Škola prošla několika kont- problémům. Přesto mám pocit, že pozitiva
rolami, ať již rázu ekonomického či peda- školy výrazně převažují nad některými dílgogického. Výsledky všech kontrol byly čími negativy.
kladné, což je jistě pozitivním zjištěním. Ve O průběhu uplynulého školního roku škola
škole se rozběhla práce Školního poraden- zpracovává výroční zprávu, s kterou je
ského centra pro děti se speciálními vzdělá- možné se seznámit na webových stránvacími potřebami a specifickými poruchami kách školy (říjen). Na těchto stránkách se
(Operační program – Vzdělávání pro konku- lze seznámit i s aktuálním děním ve škole
renceschopnost). Výsledky našich žáků byly (www.zscernosice.cz).
jako každoročně na dobré a někdy i vysoké
Škola poprvé otevírá pět prvních tříd
úrovni, jak to potvrzují umístění v nejrůz- Nový školní rok jsme 1. září zahájili s 669
nějších vědomostních a sportovních sou- žáky a padesáti čtyřmi učitelkami a učitěžích. Také výsledky celorepublikového teli. Škola poprvé otevírá pět prvních tříd
srovnávání žáků jsou pro nás dobré, zvláště a reaguje tím na zvýšený počet žáků a na
pak ve vztahu k víceletým gymnáziím.
rozumný průměr dětí v prvních třídách.
Personální oblast školy prošla několika Škola, která je největší na okrese Praha –
změnami a teprve čas ukáže, zda naše volba západ, bude mít celkem 29 tříd. Dále se
byla správná. V oblasti spolupráce s rodiči škole podařilo prosadit zřízení dalšího
se vždy nějaké problémy najdou. Někdy se oddělení školní družiny. Máme tedy již
stává, že některé situace vidí učitel a rodič sedm oddělení. Toto navýšení však přirozdílně. Přesto ve většině případů dojde náší i potřebu krytí nákladů. Proto se cena
k rozumné domluvě, která je samozřejmě za pobyt dítěte v družině upravuje na 450
ku prospěchu samotného žáka. Ve školním Kč za dítě na měsíc. Školní jídelna je přiroce 2009/2010 nebyla na školu podána pravena zajistit pro žáky stravování na
žádná oficiální stížnost.
potřebné úrovni i v duchu zásad zdravé
Škola velmi těsně spolupracuje se zájmo- výživy.
vými organizacemi. Snaží se i plnit cíl Personálně je chod školy zabezpečen,
komunitní školy. Své prostory otevírá široké výuka je dobře odborně zajištěna. Jen nepaveřejnosti k vzdělávacím aktivitám. Na celé trný počet učitelů nemá plnou odbornou
řadě těchto aktivit se škola podílí i svými kvalifikaci, a to ještě většina z nich právě
učiteli, a to většinou bezplatně. Spolupráce teď ukončuje potřebnou vysokou školu.
s městem je na tradičně dobré úrovni, to Pro žáky máme připravenou celou řadu
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aktivit. Škole se podařilo získat peníze na
dva asistenty pedagoga, a tak ještě zkvalitnit dlouhodobě kladně hodnocenou péči
o děti s nejrůznějšími postiženími. Také
práce Školního poradenského centra bude
ještě intenzivnější. Právě od tohoto centra
si slibujeme komplexní pokrytí služeb pro
postižené děti a jejich rodiče.
Škola je otevřena všem
Cílů má škola celou řadu. Postupně vás
s nimi seznámím na našich webových

stránkách, na stránkách Informačního
listu, eventuálně při osobních jednáních,
kterých mám celou řadu a mnohdy mi
dodávají nezbytnou energii, ale i zpětnou kontrolu. Naše škola je školou otevřenou, přístupnou kritice a podnětům.
Tak to bylo, je a bude. Těším se, že naše
spolupráce i výsledky školy budou přinejmenším na stejné úrovni jako v roce
minulém.
PhDr. Zdeněk Moucha, ředitel školy

Pedagogické rady a třídní schůzky ve školním roce 2010/11
Třídní schůzky
konzultační formou od 16.30 – 18.30
Mokropsy
Komenského ul.
10. listopadu 2010
11. listopadu 2010
24. ledna 2011
20. ledna 2011
18. května 2011
19. května 2011

Pedagogické rady
10. listopadu 2010
18. dubna 2011
24. ledna 2011
22. června 2011
Zápis do 1. tříd
Základní škola Černošice, Pod Školou 447,
termín: 27. 1. 2011 od 14.00 do 18.00

Organizace školního roku 2010/2011
Období školního vyučování ve školním
roce 2010/2011 začalo ve všech základních školách, středních školách, základních
uměleckých školách a konzervatořích ve
středu 1. září 2010.
Vyučování bude v 1. pololetí ukončeno
v pondělí 31. ledna 2011. Období školního
vyučování ve 2. pololetí bude ukončeno ve
čtvrtek 30. června 2011.
Podzimní prázdniny připadnou na středu
27. října a pátek 29. října 2010.
Vánoční prázdniny budou zahájeny ve
čtvrtek 23. prosince 2010 a skončí v neděli
2. ledna 2011. Vyučování začne v pondělí
3. ledna 2011.
Jednodenní pololetní prázdniny připad-

nou na pátek 4. února 2011.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne
jsou pro školy v okrese Praha – západ stanoveny v termínu 14. 2. až 20. 2. 2011.
Velikonoční prázdniny
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 21. dubna a pátek 22. dubna 2011.
Hlavní prázdniny
Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1.
července 2011 do středy 31. srpna 2011.
Období školního vyučování ve školním
roce 2011/2012 začne ve čtvrtek 1. září
2011.
Státní svátky
28. 9. (úterý); 28. 10. (čtvrtek); 17. 11.
(středa), 1. 5. (neděle), 8. 5. (neděle).

11

z radnice

Ticho před bouřkou
Nenechávejte povinnou výměnu řidičských průkazů až na poslední chvíli!
Zatímco povodně v letošním létě pěkně řádí, ve světě dopravy je prozatím relativní klid.
Ticho před bouřkou. Doslova mrtvolný klid pak, toto léto až příliš často, nastává těsně po
haváriích. Proto doporučuji všem řidičům: Jezděte opatrněji a slušněji. Ať už projíždíte louží
blízko chodníku nebo ženete své „stádo koní“ pod kapotou. Myslete při tom také na stav
našich komunikací nebo dobu vaší řidičské praxe.
A myslete především na to, že nejste na cestě
jediní. Nemluvě o tom, že můžete potkat
i takové řidiče, kterým nevadí (zatím) nulová
tolerance k výši hladiny alkoholu v krvi a kteří
kromě pohonných hmot nabrali něco tekutin v podobě alkoholu navíc, odvolávajíce
se na pitný režim, vedro nebo jedno pivo po
obědě. To pak můžete jet sebelépe, a přesto jste
v ohrožení života. Jistě mezi takové nepatříte.
Pokud ano, můžete v lepším případě ohrozit jen své bodové konto a právo řídit vozidlo,
v horším ostatní účastníky provozu.
Tak, a tím jsem se dostal k hlavnímu tématu:
Chcete-li zůstat účastníky silničního provozu, tedy konkrétně těmi, kteří chtějí nadále
řídit své dvou a vícekolové motorové miláčky,
musíte, kromě dodržování všech pravidel, vlastnit platné řidičské oprávnění a řidičský průkaz. Narážím samozřejmě na povinné výměny.
V této oblasti je totiž, vraťme se na začátek
mého příspěvku, také „mrtvolný“ klid. A to
je neblahá předzvěst problémů, které vzniknou nám úředníkům i občanům ke konci roku.
Zatímco v současné době čeká u přepážek
obvyklý (průměrný) počet žadatelů a obsluha
probíhá standardním způsobem, koncem
roku vás může čekat nepříjemné překvapení
v podobě dlouhých front.
Výměna řidičských průkazů
Odbor dopravy MěÚ Černošice upozorňuje
řidiče (trvalý nebo přechodný pobyt na území
Prahy západ), že podle zákona č. 361/2000
Sb., o silničním provozu, jsou držitelé řidičských průkazů vydaných v době od 1. 1. 1994
do 31. 12. 2000 povinni tyto řidičské průkazy

12

vyměnit do 31. 12. 2010. Vzhledem k tomu,
že k výměně zbývá více jak 8000 řidičských
průkazů, žádá odbor dopravy držitele těchto
starších typů řidičských průkazů, aby výměnu
neodkládali na poslední chvíli, ale řešili ji průběžně již v současné době a ušetřili si tak zbytečné potíže a průtahy ve frontách na konci
roku 2010.
Žádost o výměnu řidičského průkazu je
nutno podat na registru řidičů na MěÚ Černošice v Praze 2, Podskalská 19, 1. patro.
Obsloužíme vás každý pracovní den (!), tradičně dlouhé úřední dny jsou pondělí a středa,
krátké (do oběda) ty zbývající. Přesné úřední
hodiny najdete na webových stránkách města.
Načasujte si výměnu svých řidičských průkazů na období bez front a zbytečného čekání.
Jinými slovy, přijďte dříve než na konci roku,
nebojte se přijít již dnes nebo zítra, a pokud
mohu doporučit, pak v „krátkých“ úředních
dnech, kdy jsou téměř prázdné chodby tak
smutné. Bude vám veseleji, a to nejen proto, že
povinné výměny řidičských průkazů nepodléhají správnímu poplatku (tedy pokud nedochází současně ke změně údajů zapisovaných
do řidičského průkazu).
Předložíte potřebné doklady
Vyplněnou žádost o vydání řidičského průkazu (získáte u přepážky registru řidičů), jednu
fotografii a platný občanský průkaz (nebo jiný
průkaz totožnosti). Nový řidičský průkaz vám
pak bude vydán ve lhůtě do 20 dnů. A to je celá
procedura. Že to není tak strašné?
Takže ještě jednou: Průkazy vydané od 1. 1.
1994 do 31. 12. 2000 (typy CZ 4-5) – povinná
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výměna do 31. 12. 2010. A přijďte včas,
nenechte to na poslední chvíli. I když se opět
zvažuje prodloužení lhůty pro povinnou
výměnu, nespoléhejte na to.
A než se definitivně rozhodnete, kdy k nám
přijít na návštěvu, přečtěte si ještě pár důležitých informací. Od počátku letošních prázdnin, které začaly na některých školách už 25.
června, zemřelo na silnicích jen do konce
července více než 100 lidí. Tragické nehody
neměly podle dopravních policistů společného
jmenovatele – řidiči se podle policistů chovají
zkratkovitě a zhoršila se i jejich disciplína. Roli
hraje samozřejmě extrémní počasí.
Loni si kolize za oba prázdninové měsíce vyžádaly 150 obětí. Nejčastější příčinou nehod byl
nesprávný způsob jízdy, nepřiměřená rychlost,

nedání přednosti v jízdě a nesprávné předjíždění.
V Evropské unii loni zemřelo na silnicích více
než 35 000 lidí. Hlavním cílem plánu, který
proto přijala Evropská komise, je do roku 2020
snížení počtu obětí dopravních nehod v EU
o polovinu. Vysokým počtem nehod o prázdninách a celkovou problematikou dopravy se
má zabývat také expertní komise, která vzniká
ve spolupráci našeho ministerstva dopravy
a ministerstva vnitra. Nepochybně správný
krok.
Učiňme i my správné kroky, které povedou
k větší bezpečnosti na komunikacích. A vy, co
musíte povinně vyměnit doklady, přijďte co
nejdříve k nám na úřad. Hezký a bezproblémový zbytek léta.
Mgr. Pavel Juřica, vedoucí odboru dopravy

Nová služba pro zdravotně postižné –
– mikrobusy na zavolání s asistencí
Nová služba pro zdravotně postižné, kterou jsou mikrobusy na zavolání s asistencí, funguje
od 1. 7. 2010. Je určena pouze pro držitele průkazů ZTP a ZTP-P.
Asistence je u nové služby poskytována cestujícímu na vyžádání a rozumí se jí pomoc
nezbytná pro využití nabídky přepravy. Pomoc
je poskytována v případě potřeby již z místnosti objektu, ze kterého cestující jede, až do
vozidla a z vozidla do místnosti v cílovém
objektu. Pomoc zahrnuje například přesuny
z lůžka na vozík a zpět, pohyb a přesun vozíkem k vozidlu, pomoc při oblékání a svlékání,
při nastupování a vystupování, pomoc při
manipulaci se speciálními dýchacími přístroji
a u cestujících se 3. a 4. stupněm zdravotního
postižení i pomoc při jejich toaletních a hygienických potřebách.
Provoz služby je zajišťován pěti mikrobusy se
speciální úpravou pro přepravu vozíků pro
invalidy se zvedací plošinou, z toho dva mikrobusy budou provozovány nepřetržitě. Služba
je zpoplatněna ve výši jednotlivého jízdného
tarifu PID, tzn. 26 Kč za jednu jízdu po Praze.

Přepravu je možné si objednat nejen v Praze,
ale také v obcích přiléhajících k hlavnímu
městu, které se nacházejí v l. vnějším tarifním pásmu PID, tedy např. Říčany, Černošice,
Hostivice nebo Roztoky. Při cestě z těchto obcí
do Prahy zaplatí klient 32 Kč, při cestě pouze
po území těchto obcí je cena shodná jako
v Praze, tedy 26 Kč. Děti od 10 do 15 let platí
poloviční jízdné.
Přepravu je možné si objednat na telefonu
606 267 040, e-mailem: autodoprava.polelar@
centrum.cz nebo na webové adrese www.handicap-trnsport.cz, přičemž je nutné nahlásit přesné
údaje o požadované cestě a zdali je potřeba
pomoc asistenta. Při samotné cestě lze zapůjčit
také různé kompenzační pomůcky k přepravě,
např. autosedačku pro dítě, berle, ortopedický
vozík nebo schodolez. Službu doporučujeme
objednat v předstihu 10 až 14 dní.
Alena Šedivá, odbor dopravy
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Akce kontejnery Podzim 2010
Kontejnery na velkoobjemový odpad
budou přistaveny vždy od 9.00 do 14.00
(odpad přinesený po 14. hodině pracovníci svozu odmítnou) v těchto termínech a ulicích:
2. 10. od 9.00 do 14.00
Mokropeská (roh na Višňovce)
Vráž (samoobsluha u trafiky)
U Mašitů
Mokropsy (Šeříková)
9. 10. od 9.00 do 14.00
Mokropsy (Dr. Janského)
Černošice (Libušina)
Černošice (Karlická)
Černošice (u kostela)
16. 10. od 9.00 do 14.00
Černošice (Poštovní)
Mokropsy (u pekárny)
Vráž (Husova – Majakovského)
Vráž (Slunečná – u kontejnerů na plasty)
23. 10. od 9.00 do 14.00
Vráž (Dobřichovická – u trafostanice)

Karlštejnská (u trafostanice)
Černošice (Radotínská – Sadová)
Černošice (v Kosině)
30. 10. od 9.00 do 14.00
Chatové osady
Na Vírku
Na Drahách (u hřiště)
V Habřinách
V Lavičkách
Co do kontejnerů nepatří
Sklo, plasty, papír, železný šrot (lze odevzdat hasičům Mokropsy), lednice, nebezpečný odpad–barvy, ředidla a jiné chemikálie (zdarma do TS), bioodpad (větve,
tráva apod. se sváží v letních měsících každou středu, v zimních pak jednou za čtrnáct dní, a to z hnědých nádob určených
na bioodpad nebo v biopytlích, které lze
zakoupit na MěÚ či v TS).
Prosíme občany, aby dbali pokynů obsluhy
kontejnerů, odpad ukládali pouze do kontejnerů a neznečišťovali okolí.

Ceník služeb poskytovaných odborem technické služby
Ceník platný od 1. 6. 2010
Avia Mth
Bobcat Mth
Válec Mth
Plošina Mth
Multikára Mth
Caterpillar Mth
Traktor Mth
Zametač Mth
Traktor s cepákem Mth
Štěpkovač Mth
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včetně DPH
700 Kč
880 Kč
760 Kč
600 Kč
340 Kč
960 Kč
960 Kč
1 600 Kč
960 Kč
1000 Kč

Kontejner na větve –
štěpkování
Avia Kč/km
Plošina Kč/km
Multikára Kč/km
Fumo Kč/km
Pracovník TS Kč/h
Pracovník TS s mechanizací Kč/h *
Zapůjčení vysoušečů Kč/den

1 120 Kč
32 Kč
28 Kč
28 Kč
28 Kč
300 Kč
360 Kč
12 Kč
bez DPH

*motorová pila, křovinořez, plotostřih
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Strážníci městské policie se v průběhu
léta potýkali především s případy
vandalismu, volně pobíhajících psů
a rušení nočního klidu
Letošní léto se z pohledu městské policie neslo ve znamení vandalismu, volně pobíhajících psů a rušení nočního klidu. Jen
posledně jmenovaných případů řešili strážníci na území města
v průběhu července a srpna na dvaačtyřicet. Podnětem ke všem
výjezdům bylo telefonické oznámení.
Nejvíce telefonických oznámení se týkalo
dění na městské pláži pod mokropeským
jezem a provozu Clubu Kino. Oznámení přijímala městská policie především v době, kdy
na jmenovaných místech probíhaly taneční
a hudební produkce. K nejhorším prohřeškům pak docházelo v době, kdy se účastníci
kulturních akcí po jejich skončení rozcházeli.
Bavili se tím, že demolovali odpadkové koše
nebo kontejnery, rozbíjeli sklo na komunikacích, ničili a poškozovali dopravní značky,
dopravní zrcadla atd.
Strážníci byli sice na tyto akce nasazováni ve větším počtu a v součinnosti s Policií ČR, ale ani tak se nepodařilo uhlídat vše.
Na větší akce, o kterých byli strážníci informováni, byla požadována součinnost i hlídek
dopravní policie. Tato součinnost je městské
policii poskytována stále častěji.
Na základě upozornění některých občanů se
podařilo v mnoha případech zadržet pachatele, ale i zabránit neštěstí. Například 16.
července v brzkých ranních hodinách bylo
hlídce městské policie oznámeno demolování
majetku v prostoru Vráže. Strážníci na místě
zjistili dva podnapilé mladíky, se kterými bylo
zahájeno správní řízení.
Rozepře mezi bratry–22. července v odpoledních hodinách vyjížděla hlídka městské
policie na základě oznámení o domácím násilí
do ul. Majakovského. Na místě strážníci zjistili, že se jedná o rozepři mezi bratry a o pode-

zření ze spáchání trestného činu poškozování
cizí věci. Celá věc byla předána hlídce Policie
ČR k dalšímu opatření.
Přítel stačil zmizet–23. července v nočních
hodinách přijala městská policie oznámení
od ženy z ulice Hradecká, že se k ní do bytu
snaží dostat její bývalý přítel. Hlídka po příjezdu na inkriminované místo však už žádného násilníka nezastihla.
Kontejnery na kolejích–8. srpna v nočních
hodinách bylo hlídce městské policie oznámeno, že na železničním přejezdu v Mokropsech jsou pohozeny kontejnery na plasty.
Strážníci neprodleně vyrazili na ohlášené
místo a kontejnery z přejezdu odstranili.
V souvislosti s tímto vandalským činem zjistili poškození dalšího majetku – dopravního
zrcadla v křižovatce ulic Rumunská a Dr. Janského. Celou věc převzala Policie ČR k dalšímu šetření. Pachatel je podezřelý ze spáchání trestného činu obecného ohrožení
a poškozování cizí věci.
Pili, kradli a bourali–15. srpna v nočních
hodinách oznámil muž, že v ulici Topolská
najelo nákladní vozidlo mezi chaty a zničilo
zde oplocení pozemků. Hlídka po příjezdu na
místo zjistila vozidlo a dva podnapilé muže,
které předala Policii ČR. Následný den bylo
zjištěno, že uvedené vozidlo mělo být v nočních hodinách odcizeno.
Gregor Dušička,
vedoucí Městské policie Černošice
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Český červený kříž v našem městě nezahálí
V březnu jsme vás v Informačním listu seznamovali s výlety, které chceme v tomto roce
pořádat. Ač je to k nevíře, přiblížil se již ten poslední, na který pojedeme 15. září. Seznámíme se s jediným kostelem na světě, který má kubistický interiér a byl postaven roku 1918
v Pečkách. Kolín je jediným okresním městem v našem kraji, které jsme ještě nenavštívili,
proto bude náš poslední výlet směřovat i tam.
Těžko říci, který z výletů byl ten nejzajímavější. V každém jsme našli něco, co člověk
rád podstoupí i přes nepřízeň počasí – a to
si s námi letos opravdu zahrává. O to víc si
vážíme všech účastníků, kteří stále zaplňují autobus a snaží se poznat něco nového.
Potěšující skutečností je, že se věnuje větší
péče obnově našich kulturních památek jak
ze strany státu, například obnova vodního
hamru ve vesničce Dobřív, nebo památek,
které se nacházejí opět v soukromém vlastnictví.
O dění v naší organizaci i o výletech vás informujeme ve vývěsních skříňkách ČČK. Bohužel na jedné z nich u nádraží v Černošicích
zapracovalo nepříznivé počasí a musela být
odstraněna. O novou se nám postaraly Technické služby. Děkujeme kolektivu pana Stani-

slava Ulmana, že opět můžeme prostřednictvím vývěsky sdělovat zprávy vám všem.
Poskytování první pomoci
V sobotu 19. června jsme zorganizovali
v Domě s pečovatelskou službou setkání s lektorem ČČK panem Václavem Strakou. Chtěli
jsme umožnit maminkám i ostatním zájemcům, aby si před prázdninami osvěžili své znalosti v poskytování správné první pomoci. Na
tuto akci jsme upozorňovali plakátky, jež byly
vyvěšeny v mateřských školách, a hlášením
v místním rozhlase. I když byla účast malá,
maminky, které přišly, nás věcnými dotazy
a zájmem přesvědčily o tom, že akce nebyla
zbytečná. Pokud by se našlo víc zájemců o kurz
první pomoci, mohli bychom jej zorganizovat.
Na váš zájem a další spolupráci se těšíme.
Václava Raková, jednatelka ČČK

!!! Otvíráme Mraveniště !!!
Milé maminky a tatínkové, známí i neznámí
kamarádi. Od září se opět na vás všechny těšíme
v Mateřském centru Tam Tam Mraveniště, v
komunitním centru MaNa, naproti kostelu.
Čeká vás bohatý program zaměřený na pohybovou a výtvarnou činnost, ale také spousta hraček a nových kamarádů. Během podzimu připravujeme Bazar dětského oblečení a sportovních
potřeb. Aktuální program pravidelných setkání i

jednotlivých akcí najdete také na adrese: www.
tamtammraveniste.estranky.cz. MC Mraveniště
můžete navštívit každý čtvrtek a pátek vždy od
9.00 do 11.00. Čtvrtek je vyhrazen pro miminka
a batolátka do dvou let, pátek patří dítkům
ve věku od 2 do 5 let. Kontakt: mraveniste@
seznam.cz, 603 283 939, 603 200 569.
Hedvika, Simona, Radka, Lenka,
Kamila, Hanka, Dáša

Chorus Angelus přijímá nové členy
V pondělí 13. září se uskuteční „konkurzy“ na
nové členy sboru. A to v Základní škole v Černošicích - Mokropsech v době od 13:00 do 15:00
a v základní škole Dobřichovice, aula v budově
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1. stupně od 16:00 do 18:00. Těšíme se na vás!
Současně zveme na koncert 7. 9. v kostele sv.
Mikuláše na Malé straně (Miloš Bok, Missa brevis). Více na www.chorusangelus.cz.
(ju)

z města a okolí

Beroun výletníkům nabídl trhy a medvědárium
Již podruhé v tomto roce zorganizoval Dům s pečovatelskou službou zajímavý výlet, tentokrát do nedalekého města Berouna. Výlet jsme naplánovali pouze pro klienty DPS, a to
na středu 28. července, kdy se na Husově náměstí konají tradiční trhy. Cestovat jsme měli
malým mikrobusem pro jedenáct osob. Na výlet se však přihlásilo více zájemců, proto jsme
přibrali ještě doprovodné vozidlo.
Cestou do Berouna jsme viděli krásný hrad dům přispěli všichni výletníci do kasičky a po
Karlštejn a několik vesniček v údolí Berounky. krátké prohlídce na nás čekala cesta domů,
Po příjezdu na Husovo náměstí byl „rozchod“. která tentokrát vedla přes Loděnice, lom AmeKaždý vyrazil dle svého uvážení ke stánkům, rika a Mořinu až k našemu domovu do DPS.
do restaurace nebo do obchodů. Po procházce Našeho výletu se zúčastnila i paní Rollová
po náměstí nás mikrobus převezl na Městskou (97 let) z DPS, která je nejstarší obyvatelkou
horu k medvědáriu. Zde již na nás čekali Kuba, našeho domu, a tímto jí patří náš obdiv.
Vojta a Matěj ze slavného večerníčku. MedvěMiroslav Strejček, pracovník sociální péče

Město zve zástupce spolků a organizací na oslavu
Dne české státnosti
Město Černošice zve zástupce všech místních
spolků, církví a organizací k přátelskému neformálnímu posezení, které bude konat v úterý 28.
9. od 18.00 v Clubu Kino, Fügnerova 263. Toto
svatováclavské setkání se uskuteční u příležitosti
státního svátku Dne české státnosti. Program a

občerstvení pro pozvané, tedy pro ty, kteří se po
celý rok starají, aby se lidé v našem městě bavili
i vzdělávali a jejichž práce si představitelé města
velice váží, je zajištěno. Nezapomeňte - 28. září
v 18.00 v Clubu Kino.
Za odbor kultury Pavel Blaženín
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Oslavy Mezinárodního dne zvířat bez domova
a svíčkových vigilií
Černošice se v sobotu 21. srpna staly místem prvních oficiálních oslav Mezinárodního dne zvířat bez domova a svíčkových vigilií.
A jak se oslavy vydařily? Počasí
nám přálo, umístění stánků
pod kostelíčkem Nanebevzetí
Panny Marie proti Památníku
obětí 1. sv. války dodalo vzpomínkové akci úžasnou atmosféru i účast veřejnosti byla
dobrá.
Úvod zahájila paní zastupitelka Milada Mašatová s důrazem na problematiku přemnožené populace koček a psů,
výhodu kastrace pro zdraví
zvířat i společnosti a zodpovědnost majitelů domácích zvířat za péči o ně a zejména kastrace, jako nejefektivnější prevenci přemnožení a strádání
nikým nechtěných zvířat. Na
závěr uvedla, že psi a kočky
jsou nepostradatelnými souputníky a přáteli člověka již od
dávnověku a proto právo zvířat na ohleduplné zacházení
a důstojnou existenci uznávají
jako zásadní mravní povinnost
všechny vyspělé národy.
Kolem sedmé hodiny večerní
pak byly zahájeny svíčkové
vigilie.
Závěrem ještě poděkování
městu Černošice a také všem
ostatním, kteří nám pomáhali a doporučení kočičím
a psím spolkům, aby příští
rok zavedly oslavy Dne a vigilie i ve svém působišti. Více na
www.kockaapravo.cz.
Alice Oppová
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Spolek pro partnerství evropských měst uvítá nové členy
Poslední víkend v červnu navštívilo několik členů našeho Spolku pro partnerství evropských měst spolu s taneční skupinou Pramínek malebné městečko Themar, ležící v Durynském lese. Zúčastnili jsme se tamních regionálních slavností pravidelně se konajícího Jour-fixu
(pracovního jednání zástupců všech gerbrunnských partnerských měst) a oslav 20 let trvajícího partnerství mezi Gerbrunnem a Themarem. Všude vládla příjemná atmosféra, ke které
obdivuhodným nasazením přispěli místní obyvatelé. V rámci slavnostního programu naše
město vynikajícím způsobem reprezentoval

dětský folklorní soubor Pramínek, který sklidil
oprávněně největší ovace ze všech zúčastněných.
Všimli jsme si dokonce slziček dojetí v očích
některých diváků. Samotný Jour-fix zhodnotil minulý, na společné akce velmi bohatý rok,
a nastínil směry další spolupráce mezi jednotlivými partnerskými městy. Každý, kdo by se chtěl
zapojit do některé z akcí, nebo se jen informovat
o činnosti našeho Spolku pro partnerství evropských měst, se může přihlásit u předsedy pana
Ladislava Lešetického na emailové adrese: leseticky@iex.cz nebo na tel.: 721 354 559.
Jitka Landová a Pavel Blaženín

Kalendář kulturních akcí od září do konce roku 2010
4. 9.
13. 9.
17. 9.
19. 9.
23. 9.
24. 9.
25. 9.
14. 10.
21. 10.
22. 10.
23. 10.
12. 11.
11. 12.
11. 12.
17. 12.

Září
Inline Černošice – Černošická míle
Janet Robin USA
Geoff Tyson and Band USA
Spiritual kvintet
Arpa Dua, koncert pro dvě harfy
Pitsch Bender CZ, SK
Oktoberfest
Říjen
Bluff Note, hammond quartet
Komorní koncert, pocta Mahlerovi
Romská kapela Mário Bihári a Bachtale Apsa
Eva Emingerová trio

(Club Kino)
(Club Kino)
(kostel)
(kostel)
(Club Kino)
(Masopustní náměstí)
(Club Kino)
(ZUŠ)
(Club Kino)
(Club Kino)

Listopad
Sixin (Club Kino)
Prosinec
Adventní trhy (Komenského ulice u kostela)
Big Band Václava Zelinky (Club Kino)
Trio de Janeiro (Club Kino)

Kalendář „Černošice 2011 – město plné krásy"
Město Černošice vydalo zajímavý kalendář
nazvaný Černošice 2011 – město plné krásy, který
představuje architekturu prvorepublikových vil
v kontextu ženské krásy. Autorem je renomovaný

fotograf Jakub Ludvík. Kalendář lze zakoupit
v trafikách u železniční zastávky Černošice, v trafice u samoobsluhy v Mokropsech a v pokladně
Městského úřadu Černošice za 320 Kč.
(red)
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Aerojízda 2010 opět po roce zavítá do Černošic
Opět po roce zveme všechny milovníky vůně benzinu
na setkání majitelů a příznivců značky AERO. V sobotu
18. září se sjedou na parkoviště u Clubu Kino aerovky
nejrůznějších typů a provedení, aby se tu představily
v plné kráse. Letos bude setkání ve znamení 80. výročí
založení Aero Car Clubu, který již od počátku pořádal
pro své členy sjezdy. První byl v roce 1933 v Lázních
Bohdaneč a účastnilo se jej 359 strojů. K novodobé historii ACC patří každoroční pořádání Vzpomínkové jízdy
na 30 000 kilometrů Bohumila Turka, již dvakrát byl na
našem území pořádán Evropský sraz Aero, a to v Harrachově a v Českém Brodu. V Černošicích budou k vidění
nejenom automobily značky Aero, ale i výstavka o historii Aero Car Clubu. Těšíme se na vás.
Jindřich Šlesinger, Aero Car Club Praha

Černošický Oktoberfest aneb
Pivní slavnosti na Masopustním náměstí
Restaurace U Mlynáře a Libuše a město Černošice vás srdečně
zvou v sobotu 25. září od 11.00 a v neděli 26. 9. od 10.00 do 16.00
na již 4. černošický Oktoberfest, který se uskuteční v zatepleném maxistanu na půvabném Masopustním náměstí v Mokropsech. A co na vás čeká? Samozřejmě výběr až 14 druhů piva,
něco k pivečku, speciality české kuchyně a spousta zábavy při živé
muzice. Ve stanu i v hostinci se budou podávat grilované klobásy, vepřové a kuřecí steaky, šunka a uzená krůta, poctivá gulášová polévka nebo česnečka. Samozřejmě nebudou chybět takové
pochoutky, jako jsou domácí bramborové placky, ovarové koleno
a tradiční guláš. Dojde i na soutěže, kromě jiného v pití piva.
Toho, kdo zdolá tuplák nejrychleji, čekají hodnotné ceny. O dobrou zábavu se postarají hudební kapely rozličných žánrů–mokropeský Caruso Radek Novák, skupiny Fantazie a Harmonie a všem
dobře známý Třehusk. Dá se očekávat, že rodiče přijdou v doprovodu svých dětí, a s nimi se také počítá. Připraven pro ně bude skákací hrad, kolotoč a několik tupláků cukrovinek. Vstup zdarma.

Skvělá Janet Robin zavítá do našeho města již potřetí
Odbor kultury vás srdečně zve v pondělí 13. 9. od 20.30 do Clubu Kino na koncert fenomenální Janet
Robin (USA), která v Černošicích vystoupí v rámci festivalu Kytara napříč žánry. Janet, americká
zpěvačka a kytaristka z Los Angeles, už u nás vystupovala dvakrát – na festivalu Bigbeatové dunění
a v Clubu Kino společně s Lokomotivou Planet a Oskarem Petrem. Je studentkou známého Randyho
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Rhoadse a z jejích živých vystoupení vzniká, jak praví odborníci,
pocit, že „není pouze další z mnoha písničkářek s kytarou, ona
a kytara jsou jedno“. Když jí bylo šest let, na kytaru ji začal učit
Randy Rhoads od Ozzyho Osborna, takže už záhy stála na pódiu
jako členka kapely Lindseyho Buckinghama. Netrvalo dlouho
a do své formace si mladou kytaristku Janet pozvala Meredith
Brooks. Během turné s Meredith začala Janet pracovat na své
sólové kariéře. Od té doby natočila tři kritikou kladně přijatá
alba a objevila se na nahrávkách a koncertech mnoha respektovaných hudebních osobností, například Melissy Etheridge,
Michelle Shocked, Ann & Nancy Wilson (Heart), Maia Sharp
či Garrison Starr. Janet Robin už absolvovala v Česku tři turné.
Ne jednom z nich vystupovala společně s Lenkou Filipovou.
Vstupné 150 Kč.

Fenomén jménem Geoff Tyson vystoupí v Clubu Kino
Odbor kultury vás srdečně zve v pátek 17. 9. od 20.30 do Clubu
Kino na koncert amerického kytaristy Geoffa Tysona a jeho skupiny. Geoff je respektovaný americký zpěvák a kytarista, jeden
z pouhých dvou žáků legendárního kytarového mága Joe Satrianiho, kteří u něj uspěli a složili závěrečné zkoušky! Ten druhý
úspěšný student se jmenuje Steve Vai! Geoff je hudebník, který
má za sebou dlouhou a úspěšnou kariéru. Nahrál videoklipy pro
hudební stanici MTV, složil skladby do hollywoodských velkofilmů, absolvoval světová turné s hvězdami typu Duran Duran,
Joe Satriani, Monster Magent nebo White Zombie a společné
jam sessions s muzikanty typu Larry La Londe (Primus), Kirk
Hammet (Metallica), Steve Vai nebo Alex Skolnick (Testament).
Zároveň vydával alba u nadnárodních vydavatelství Universal
Music, Hollywood Records atd. Vstupné 120 Kč.

Koncert pro dvě harfy v kostele Nanebevzetí Panny Marie
Odbor kultury vás srdečně zve ve čtvrtek 23. 9. od 20.00 do kostela Nanebevzetí Panny Marie na
koncert pro dvě harfy. Účinkují harfenistky orchestru Národního divadla Ivana Pokorná a Barbora Váchalová, jež tvoří harfové duo Arpa Dua. Toto duo chce svůj královský nástroj ukázat nejen
v dnešní podobě, ale hraje i hudbu lidovou na háčkové harfy. Snaží se tím navázat na dlouhou tradici
harfenictví v Čechách. Harfa je nejen ozdobou každého většího orchestru, ale žije dodnes v lidové
hudbě v mnoha zemích. V kostele zazní díla Johna Weipperta – Divertimenta, Emmanuela Chabriera – Habanera, Bedřicha Smetany – Vltava, Turlough O´Carolana – Irish Tunes, Alfreda Rolanda
Ortize – Habanera Gris, Llano a Danza de Luzma. Koncert se koná za laskavého přispění Stavitelství Řehoř. Vstupné 130 Kč.
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Spirituál kvintet – kapela, ke které není co dodat!
V neděli 19. 9. od 18.00 se v kostele Nanebevzetí Panny Marie uskuteční koncert skupiny Spirituál
Kvintet, která v současné době hraje v obsazení Jiří Tichota (šestistrunná kytara a umělecký vedoucí
souboru), Jiří Cerha (zpěv, perkuse), Zdenka Tichotová (zpěv, perkuse), Irena Budweiserová (zpěv,
perkuse), Jiří Holoubek (zpěv, dvanáctistrunná kytara) a Dušan Vančura (zpěv, kontrabas). K této
výtečné kapele už dále není co dodat. Vstupenky v hodnotě 150 Kč si můžete zajistit od 15. července
v předprodeji v trafice na černošickém nádraží nebo za 180 Kč před koncertem v kostele.

Funk, soul a jazz v podání kapely Pitch Bender
Odbor kultury vás zve v pátek 24. 9. od 20.30 do Clubu Kino na koncert Pitch Bender, svěží funksoul-jazzové kapely z Brna, která je jakousi československou směskou s rozsahem od Košic (zpěv) až
po Ústí nad Labem (basa). Ostatní členové jsou z Valašska. Kapela hraje jazzové a soulové skladby
převážně z dílny Ivy Korgerové a Václava Šebka. Výraznou osobností je zpěvačka Sisa Fehérová
s velmi specifickým hlasem plným groovu a feelingu, která je též autorkou textů a jež získala cenu
za nejlepší sólový výkon v soutěži Jazz Talent roku 2009 v pražském Jazz Docku. Pianistka Iva Korgerová má již zkušenosti s kapelami Café la Manana, In-depth’n’dense a také s bigbandovým hraním. Saxofonista si také prošel školou „velké kapely“, jeho úžasný improvizační projev v Pitch Benderu pochází z dlouholeté zkušenosti prvního tenoru kopřivnického bigbandu. Ani v rytmické sekci
nenalezneme hudební greenhorny. Basista prošel dvěma většími orchestry, odkud čerpá inspiraci
a praxi, a bubeník se přes různé žánry konečně dostal ke své srdeční záležitosti – jazzu a svojí kreativitou výborně přispívá k celkové atmosféře kapely. Vstupné 100 Kč.

Moderní jazz v podání kapely Bluff Note quartet
Odbor kultury vás zve ve čtvrtek 14. 10. od 20.30 do Clubu Kino na koncert kapely Bluff Note quartet hrající ve složení Jan Přibil (trubka), Radim Hanousek (tenor saxofon), Jiří Hutárek (hammondky)
a Martin Kleibl (bicí). Zcela nový projekt vznikl propojením existujícího tria, které se věnuje mainstreamovému jazzu, a olomouckého trumpetisty Jana Přibila. Základ repertoáru tvoří skladby T. Monka a W.
Shortera, se kterými kapela dále pracuje. V obsazení s hammondovými varhany, bez kontrabasu, které
se běžně využívá v hardbopu a groovech, kapela vytváří výrazný prostor pro volnou společnou improvizaci. Přijďte se zaposlouchat do nezaměnitelného zvukového projevu hammondek. Vstup 100 Kč.
Nabídku kulturních pořadů připravil odbor kultury
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INFO VOLBY 2010
Ve dnech 15. a 16. října 2010 proběhnou v Černošicích volby do zastupitelstva města i do Senátu Parlamentu České republiky.
Volební místnosti budou otevřeny:
v pátek 15. října 2010 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
v sobotu 16. října 2010 od 8:00 hodin do 14:00 hodin
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a prokáže ve
volební místnosti svou totožnost a státní občanství, a to platným průkazem totožnosti (občanský průkaz,
cestovní doklad, diplomatický pas).
Podle sdělení vedoucí správního odboru Ludmily Rosíkové bude v souvislosti s výkonem volebního práva
v době konání voleb na oddělení občanských průkazů na pracovišti Praha 2, Podskalská 19, zajištěna
služba pro výdej občanských průkazů.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů o to, aby mohl hlasovat do přenosné
volební schránky. Lze tak učinit v předstihu u asistentky Markéty Kolářové, marketa.kolarova@mestocernosice.cz, tel. 251 081 530, případně v průběhu voleb přímo ve volební místnosti.
Hlasovací lístky jsou voličům distribuovány na adresu trvalého pobytu nejpozději 3 dny přede dnem
voleb. V případě, že dojde k jejich ztrátě, poškození a nebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.

Změna počtu volebních okrsků v Černošicích
Vzhledem k významnému nárůstu počtu obyvatel města, a tím i počtu voličů, došlo ke splnění zákonných
podmínek pro nové stanovení počtu volebních okrsků. Rozhodnutím starosty bylo v Černošicích nově
stanoveno 5 volebních okrsků (dosud byly 4 okrsky), a to:
volební okrsek č. 1 budova Městského úřadu Černošice
Riegrova 1209
volební okrsek č. 2 budova Základní umělecké školy
Střední 403
volební okrsek č. 3 budova Základní školy Černošice
Pod Školou 447
volební okrsek č. 4 budova Domu s pečovatelskou službou
Vrážská 1805
volební okrsek č. 5 budova Základní školy Černošice
Pod Školou 447
Informace, do kterého volebního okrsku volič patří, bude uvedena na štítku obálky pro doručování hlasovacích lístků. Prosím věnujte tomuto údaji pozornost, došlo ke změnám ve všech volebních okrscích
(zejména u hraničních ulic) – orientačně viz mapka. Seznam ulic s čísly popisnými bude zveřejněn na
vývěsce úřadu jak fyzicky, tak elektronicky na www.mestocernosice.cz v odkazu aktuální informace /
VOLBY 2010, kde můžete získat další podrobné informace, případně kontaktovat úřednici evidence obyvatel p. Řehořovou, kancelář č. 2, tel. 251 081 526, eva.rehorova@mestocernosice.cz.
Informace zveřejňované podle zákona budou umístěny na úřední desce u budovy městského úřadu a elektronicky na www.mestocernosice.cz v odkazu úřední deska / VOLBY.

Volby do Senátu Parlamentu České republiky

Černošice spadají do volebního obvodu č. 16 se sídlem v Berouně
První kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR proběhne v pátek a sobotu 15. a 16. října 2010, případné druhé kolo voleb se uskuteční ve dnech 22.
a 23. října 2010. Druhé kolo voleb do 1/3 Senátu

Parlamentu České republiky se koná v případě, že
žádný z kandidátů nezíská v prvním kole ve volebním obvodu, kde kandiduje, nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů. Hlasovací lístky
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z radnice
s kandidáty prvního kola obdrží voliči v předstihu
na adresu trvalého pobytu, hlasovací lístky pro
druhé kolo budou k dispozici ve volebních místnostech.
Při volbách do Senátu 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. v pátek 8. října (do 16:00 hodin) příslušnému úřadu (úřadu v místě trvalého pobytu,
v jehož stálém seznamu voličů je zapsán), nebo
osobně do okamžiku uzavření stálého seznamu tj.
do středy 13. října 2010 (do 16:00 hodin). Městský úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede
dnem voleb, tj. 30. září, předá 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. Volič může o vydání voličských průkazů
pro obě kola voleb do Senátu požádat současně
a obecní úřad mu pak musí voličské průkazy pro
obě kola voleb také současně vydat (jeden pro
první a druhý pro druhé kolo). Osobně lze požádat o vydání voličského průkazu pro druhé kolo
voleb také v době mezi prvním a druhým kolem
voleb do Senátu; obecní úřad v této době může
vydávat voličské průkazy nejpozději do 2 dnů
před prvním dnem hlasování ve druhém kole
voleb.
Vzor žádosti o vydání voličského průkazu a vzor
plné moci k převzetí voličského průkazu je k dispozici na www.mestocernosice.cz v odkazu „aktuální informace“. V písemné podobě je možno si je
vyzvednout na matrice MěÚ Černošice.

Volby do zastupitelstev obcí
Současně s prvním kolem voleb do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční volby do zastupitelstva města. V Černošicích se bude podle usnesení
zastupitelstva města volit 21 členů zastupitelstva,
tedy stejný počet jako dosud.
Pro volby do zastupitelstev obcí
nelze vydávat voličské průkazy
Sčítání volebních hlasů ve volbách do zastupitelstva je odlišné od ostatních voleb, počet hlasů pro
stranu je součtem hlasů pro její kandidáty a neexistují zde přednostní hlasy ve formě, jak je známe
z voleb např. do Poslanecké sněmovny, jsou jen
hlasy pro kandidáta.
Voliči obdrží jeden hlasovací lístek, na kterém jsou
všechny kandidující strany. Každý volič má tolik
hlasů, kolik se volí členů zastupitelstva (v případě
Černošic 21 a je to uvedeno na hlasovacím lístku),
může uplatnit všechny, jen několik nebo žádný
hlas. Ať už se volič rozhodne pro jakýkoli způsob
udělení svých hlasů, ty se započítávají zásadně jednotlivým platným kandidátům podle následujících pravidel (za podmínek splnění pravidel platnosti hlasu):
Když volič označí jednu stranu a nic jiného: hlas
se započte každému kandidátu strany v pořadí od
prvního dále až do pořadového čísla podle toho,
kolik členů zastupitelstva se volí.
Když volič označí jednu stranu a navíc její jed-
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notlivé kandidáty: hlas se započte každému kandidátu strany v pořadí od prvního dále až do pořadového čísla podle toho, kolik členů zastupitelstva
se volí a k původnímu označení jednotlivých kandidátů této strany se nepřihlíží.
Když volič označí jednu stranu a ještě jednotlivé
kandidáty jiných stran (jedné nebo více stran
kromě označené strany): hlas se započte napřed
každému jednotlivě označenému kandidátu ostatních stran a poté tolika kandidátům označené
strany v pořadí od prvního dále až do počtu, kolik
zbývá do počtu volených členů zastupitelstva (rozdíl mezi počtem volených a počtem jednotlivě
označených).
Když volič označil pouze jednotlivé kandidáty (a
nikoliv stranu), je jedno, zda jsou z téže strany
nebo z různých stran: hlas se započte každému
označenému kandidátu.
Okrsková volební komise nejdříve zjišťuje počet
hlasů pro každého kandidáta jednotlivě čárkovací metodou a až poté počty hlasů pro jednotlivé
strany jako součet hlasů pro její kandidáty.
Seznamy kandidátů a kandidujících subjektů
budou v prezentačním systému www.volby.cz
dostupné v průběhu září 2010. Na této adrese také
budou zveřejňovány průběžné výsledky voleb.
Ing. Jana Ullrichová,
vedoucí odboru kancelář starosty

z radnice
Ulice
Akátová
Alešova
Arbesova
Benešovská
Berounská
Bezejmenná
Bezručova
Boleslavská
Borůvková
Boženy Němcové
Brněnská
Brusinková
Budějovická
Bulharská
Čajkovského
Čapkova
Dobřichovická
Domažlická
Dr. Janského
Dr. Janského
Erbenova
Fibichova
Fügnerova
Fügnerova
Gorkého
Habrová
Habřiny
Havlíčkova
Hradecká
Husova
Chebská
Chilská
Chodská
Chomutovská
Chrudimská
Ibišková
Jablonecká
Jabloňová
Jahodová
Jansova
Jasmínová
Javorová
Jedličkovy Lázně
Jedlová
Jetelová
Jičínská
Jihlavská

popis
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
od křižovatky s ulicí Gorkého směrem do
Mokropes
od Vrážské po křižovatku s ulicí Gorkého
celá ulice
celá ulice
v úseku od Poštovní po Karlštejnskou
u úseku od Karlštejnské po Karlickou
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice

číslo a místo volebního okrsku
4
Dům s pečovatelskou službou
4
Dům s pečovatelskou službou
4
Dům s pečovatelskou službou
5
Základní škola
3
Základní škola
3
Základní škola
4
Dům s pečovatelskou službou
2
Základní umělecká škola
5
Základní škola
4
Dům s pečovatelskou službou
2
Základní umělecká škola
5
Základní škola
5
Základní škola
3
Základní škola
2
Základní umělecká škola
5
Základní škola
4
Dům s pečovatelskou službou
5
Základní škola
3
Základní škola
2
4
4
1
2
3
4
4
4
4
4
5
3
5
5
2
3
2
5
5
1
3
4
3
4
3
2
2

Základní umělecká škola
Dům s pečovatelskou službou
Dům s pečovatelskou službou
Městský úřad
Základní umělecká škola
Základní škola
Dům s pečovatelskou službou
Dům s pečovatelskou službou
Dům s pečovatelskou službou
Dům s pečovatelskou službou
Dům s pečovatelskou službou
Základní škola
Základní škola
Základní škola
Základní škola
Základní umělecká škola
Základní škola
Základní umělecká škola
Základní škola
Základní škola
Městský úřad
Základní škola
Dům s pečovatelskou službou
Základní škola
Dům s pečovatelskou službou
Základní škola
Základní umělecká škola
Základní umělecká škola
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z radnice
Ulice
Jiráskova
Jižní
K Dubu
K Hájovně
K Jezu
K Lesíku
K Višňovce
Kamenická
Karlická
Karlická
Karlštejnská
Kaštanová
Kazínská
Ke Hřišti
Ke Švarcavě
Kladenská
Kladenská
Klatovská
Kollárova
Komenského
Kopretinová
Křížovy Lázně
Kubánská
Kutnohorská
Kyjevská
Leknínová
Lesní
Liberecká
Libušina
Lidická
Lipová
Luční
Madridská
Majakovského
Malinová
Mánesova
Mělnická
Měsíční
Mládežnická
Modřínová
Mokropeská
Moravská
Mostecká
Myslbekova
Na Drahách
Na Ladech
Na Marsu

26

popis
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
v úseku od Myslbekovy k ul. Boženy
Němcové
v úseku od Vrážské po Myslbekovu
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
od křižovatky s ulicí Chebskou ke Školní
v úseku od Vrážské po Chebskou
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice

číslo a místo volebního okrsku
4
Dům s pečovatelskou službou
1
Městský úřad
4
Dům s pečovatelskou službou
1
Městský úřad
1
Městský úřad
5
Základní škola
5
Základní škola
5
Základní škola
4
Dům s pečovatelskou službou
2
1
3
1
3
1
5
2
2
4
1
3
3
3
2
3
2
1
2
1
2
4
3
3
4
5
4
2
5
2
4
5
5
2
4
3
5
2

Základní umělecká škola
Městský úřad
Základní škola
Městský úřad
Základní škola
Městský úřad
Základní škola
Základní umělecká škola
Základní umělecká škola
Dům s pečovatelskou službou
Městský úřad
Základní škola
Základní škola
Základní škola
Základní umělecká škola
Základní škola
Základní umělecká škola
Městský úřad
Základní umělecká škola
Městský úřad
Základní umělecká škola
Dům s pečovatelskou službou
Základní škola
Základní škola
Dům s pečovatelskou službou
Základní škola
Dům s pečovatelskou službou
Základní umělecká škola
Základní škola
Základní umělecká škola
Dům s pečovatelskou službou
Základní škola
Základní škola
Základní umělecká škola
Dům s pečovatelskou službou
Základní škola
Základní škola
Základní umělecká škola

z radnice
Ulice
Na Pískách
Na Poustkách
Na Skále
Na Stráži
Na Vírku
Na Višňovce
Na Vyhlídce
Nad Řekou
Nad Statkem
Nádražní
Náměstí 5. května
Nerudova
Nymburská
Olbrachtova
Osada Jas
Osada Slunečná
Ostružinová
Pardubická
Peroutkova
Písecká
Plzeňská
Pod Hladkou skalou
Pod Horkou
Pod Slunečnou
Pod Školou
Pod Višňovkou
Polní
Polská
Poštovní
Pražská
Příbramská
Puškinova
Radost
Radotínská
Revoluční
Riegrova
Riegrova
Riegrova
Rumunská
Růžová
Říční
Sadová
Slovenská
Slunečná
Smetanova
Sosnová
Srbská
Strakonická

popis
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
v úseku od Poštovní po Karlštejnskou
ohlašovna (č.p. 1209)
u úseku od Karlštejnské po Vrážskou
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice

číslo a místo volebního okrsku
2
Základní umělecká škola
1
Městský úřad
3
Základní škola
2
Základní umělecká škola
1
Městský úřad
5
Základní škola
1
Městský úřad
4
Dům s pečovatelskou službou
1
Městský úřad
3
Základní škola
2
Základní umělecká škola
4
Dům s pečovatelskou službou
2
Základní umělecká škola
4
Dům s pečovatelskou službou
2
Základní umělecká škola
5
Základní škola
5
Základní škola
3
Základní škola
5
Základní škola
5
Základní škola
2
Základní umělecká škola
3
Základní škola
1
Městský úřad
5
Základní škola
5
Základní škola
5
Základní škola
5
Základní škola
3
Základní škola
1
Městský úřad
2
Základní umělecká škola
2
Základní umělecká škola
2
Základní umělecká škola
3
Základní škola
1
Městský úřad
5
Základní škola
1
Městský úřad
5
Základní škola
2
Základní umělecká škola
3
Základní škola
3
Základní škola
3
Základní škola
1
Městský úřad
5
Základní škola
5
Základní škola
4
Dům s pečovatelskou službou
4
Dům s pečovatelskou službou
3
Základní škola
2
Základní umělecká škola
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z radnice
Ulice
Střední
Střední
Stulíková
Sušická
Svatopluka Čecha
Šeříková
Školní
Táborská
Tolstého
Topolská
Třebotovská
Tyršova
U Mlýna
U Vodárny
Ukrajinská
V Boroví
V Dolích
V Dubině
V Habřinách
V Horce
V Kosině
V Lavičkách
V Mýtě
V Olšinách
V Rokli
V Rybníčkách
V Topolích
V Zahrádkách
Větrná
Voskovcova
Vrážská
Vrážská
Všenorská
Waldhauserova
Werichova
Zahradní
Zdeňka Lhoty
Zdeňka Lhoty
Zdeňka Škvora
Zvonková
Žatecká
adresy mimo ulice
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popis
od křižovatky s ulicí Gorkého směrem do
Mokropes
od Vrážské po křižovatku s ulicí Gorkého
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
od křižovatky s ul. Kladenskou po
Dobřichovickou
v úseku od Radotínské po křižovatku s ul.
Kladenskou
celá ulice
celá ulice
celá ulice
celá ulice
od křižovatky s ul. Růžovou směrem do
Mokropes k ul. Dr. Janského
od Kazínské po křižovatku s ul. Růžovou
celá ulice
celá ulice
celá ulice
všechny adresy bez zadané ulice, domy
s číslem evidenčním (chaty) bez zadané
ulice

číslo a místo volebního okrsku
3
Základní škola
2
2
2
4
3
5
5
2
3
1
4
3
1
3
1
1
1
4
1
1
5
2
4
5
2
3
2
5
4
4

Základní umělecká škola
Základní umělecká škola
Základní umělecká škola
Dům s pečovatelskou službou
Základní škola
Základní škola
Základní škola
Základní umělecká škola
Základní škola
Městský úřad
Dům s pečovatelskou službou
Základní škola
Městský úřad
Základní škola
Městský úřad
Městský úřad
Městský úřad
Dům s pečovatelskou službou
Městský úřad
Městský úřad
Základní škola
Základní umělecká škola
Dům s pečovatelskou službou
Základní škola
Základní umělecká škola
Základní škola
Základní umělecká škola
Základní škola
Dům s pečovatelskou službou
Dům s pečovatelskou službou

2

Základní umělecká škola

5
1
4
3
3

Základní škola
Městský úřad
Dům s pečovatelskou službou
Základní škola
Základní škola

2
3
3
5
3

Základní umělecká škola
Základní škola
Základní škola
Základní škola
Základní škola

z radnice

číslo a místo volebního okrsku
1 Městský úřad
2 Základní umělecká škola
3 Základní škola Mokropsy
4 Dům s pečovatelskou službou
5 Základní škola Mokropsy
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z města a okolí

Inline Černošice 2010
aneb Odpoledne na kolečkových bruslích
V rámci Černošické míle vybojují místní
borci svůj vlastní závod
Město Černošice připravilo pro vyznavače jízdy
na kolečkových bruslích (Inline) již čtvrtý ročník závodů Inline Černošice 2010. Akce se uskuteční odpoledne v sobotu 4. září od 13.00 na
kvalitním asfaltovém povrchu ulice Zd. Lhoty
v úseku od černošické železniční zastávky
po ulici Říční. Všichni jste zváni k účasti na
volné projížďce ve 13.00 a posléze ve 13.30 i na
časovku jednotlivců s názvem Černošická míle.
Vyzýváme všechny místní milovníky tohoto
sportu, aby se do závodu Černošická míle přihlásili, neboť první tři místní, tedy černošičtí
závodníci budou odměněni. A ještě upozornění
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– bez ochranné přilby se nebude moci žádný
závodník postavit na start.
Letos se bude soutěžit ve všech kategoriích. Dítě
či senior, pro každého se nějaká kategorie najde.
Dále se pojede, a to od 16.00 na uzavřené trati,
i O2 InLine Cup. Sraz účastníků a registrace pro
oba závody je v Říční ulici. Kulturní program
a občerstvení je zajištěno. Bližší informace získáte na www.inline-cup.cz/zavody/cernosice/,
dále na tel. čísle: 251 641 116 nebo 602 200 817
a e-mailu: pavel.blazenin@mestocernosice.cz.
Při Inline Černošice 2010 budou některé
ulice zcela uzavřeny
Kvůli konání inline závodů „Černošická míle
a O2 Inline cup“ bude v sobotu 4. září od 13.00
do 18.00 zcela uzavřena ulice Zd.
Lhoty, a to od nádraží Černošice
po nádraží Mokropsy. Prosíme vás,
abyste respektovali dopravní značení a nevyjížděli na závodní trať.
Uzavřen bude rovněž železniční přejezd v ulici Školní respektive Říční.
U černošického nádraží se počítá
s povoleným vjezdem pouze do
Kazínské ulice. Od cca 16.00 bude
uvolněna ulice Zd. Lhoty v úseku od
ulice Topolské ve směru do Černošic.
Dále budou od cca 15.00 uzavřeny
ulice Říční, Topolská, Jasmínová,
Topolská a Zd. Lhoty pro veškerou dopravu a bude zde platit zákaz
stání. Přeparkujte si prosím svá auta
mimo závodní trať a v žádném případě nevjíždějte na závodní dráhu.
Auta si můžete zaparkovat buď do
Šeříkové, Zahradní a části Jasmínové ulice bez možnosti výjezdu,
nebo do Topolské ulice od křižovatky s ulicí Říční směrem na Mokropsy a uzavírku objet přes Mokropsy. Děkujeme za pochopení.
Organizátoři závodu

z města a okolí

Černošické farmářské trhy
každou lichou sobotu u hotelu Kazín
O Černošické farmářské trhy je úžasný zájem,
a to ze strany kupujících i prodávajících. Prodejci
si pochvalují příjemnou atmosféru a milé zákazníky, lidé zas neváhají přijít i za deště a vyčkat
v někdy i čtvrthodinových frontách, aby si mohli
domů odnést čerstvou zeleninu, lahůdky z uzenářství, ráno nadojené mléko či bedýnku meruněk. Sortiment trhu se stále rozšiřuje, avšak
kapacita místa začíná být naplněná. Organizátoři se snaží docílit co nejrozmanitější nabídky,
ale myslí i na to, aby oblíbeného sortimentu bylo
na trhu více a netvořily se tak dlouhé fronty.
„Upřednostňujeme prodejce a výrobky z našeho
regionu, což se nám myslím daří. Naším záměrem
je nejen nabídnout lidem alternativu k nákupu
v supermarketu a vytvořit tradici potravinových
trhů, tak oblíbených u našich východních i západ-

ních sousedů, ale také podpořit české farmáře
a ukázat jim, že se nemusejí podřizovat diktátu
řetězců a velkoodběratelů,“ říká jedna z organizátorek trhu a dodává: „V trzích bychom chtěli
pokračovat až do podzimu, dokud bude ze strany
lidí i prodejců zájem.“
Na trh se kromě farmářů a výrobců mohou
přihlásit i lidé, kteří by chtěli nabídnout přebytky ze svých zahrad (více informací na tel.:
604 862 449, 603 153 783, 604 316 775).
Další Černošické farmářské trhy se uskuteční 4.
9., 18. 9. a 2. 10. vždy od 8 do 11 hodin u hotelu
Kazín. Bližší informace o sortimentu najdete
vždy ve čtvrtek před konáním trhu na www.cernosicketrhy.cz. Děkujeme městu Černošice, že
podporuje tyto farmářské trhy.
Kristýna Petrová a Eva Bachoru, foto Petr Kubín
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ČERNOŠICE – město plné zeleně
Problematice
veřejné
zeleně v našem městě
věnujeme v několika
posledních letech velkou pozornost. V oblasti
investiční lze poukázat
na následující:
Při rekonstrukci stávajících komunikací
a budování nových je tam, kde je to vhodné,
realizována varianta se zelenými pruhy po
stranách asfaltového povrchu. Tento způsob
je vhodný zvláště u komunikací, které nemají
velký spád. Dochází k efektivnímu odvodu

či stromořadí. Vzhledem k finanční náročnosti
se snažíme na tuto činnost získat dotace a vysazovat opravdu hodnotné vzrostlé stromy, což se
zdařilo např. i v nově zrekonstruované ulici Kladenské. Při pohledu na aktuální stav snad ani
nelze uvěřit, že před pár lety to byl bezútěšný
bahnitý prostor mezi domy.
Parky a zelené sportovně rekreační plochy
Dalším významným prvkem městské veřejné
zeleně jsou parky a zelené sportovně rekreační plochy. K nejvýznamnějším patří oblast
sportparku Kazín. V průběhu několika let zde
vznikla hezká a funkční oblast zahrnující tenisové hřiště, vyhledávaný skatepark, letní pláž
Zrekonstruovaná ulice Kladenská

dešťových vod z komunikace a zároveň je
voda zadržována v území, což je prevencí
proti povodním a vysušování území. Upravované zelené pruhy mají i výraznou funkci
estetickou.
V komunikacích, kde je to vhodné a možné,
jsou vysazovány vzrostlé stromy ve formě alejí
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s občerstvením – to vše zasazeno do nově realizované zeleně více než miliónové investice,
převážně z dotace. Vznikl tak další rekreační a oddychový prostor, kde byly umístěny
lavičky a který je pravidelné udržován. Počítá
se s jeho dalším rozvojem o hrací prvky pro
malé děti.

z radnice
Zelená oblast sportparku Kazín

slušenstvím, návěs za traktor
s drobné ruční nářadí. Někteří
občané pomáhají udržováním veřejné zeleně před svým
plotem zlepšit celkový vzhled
veřejných prostor města, což
je vzhledem k omezeným
kapacitám technických služeb
činnost velmi prospěšná.
Oblast územního plánování
Dále chci uvést, že na rozdíl
od minulých let nezapomínáme na veřejnou zeleň ani
v oblasti územního plánování.
Při tvorbě regulačních plánů, které podrobně
řeší rozvoj nových území, se jako podmiňující investice pro další bytovou výstavbu plánují
nové veřejné parkové plochy, uliční aleje či stromořadí a další doprovodná veřejná zeleň, především již zmiňované zelené pásy podél nových
komunikací. Investice do veřejné zeleně jsou
tak přeneseny na vlastníky dotčených pozemků
a nevzniká nárok na finanční prostředky města.
Veřejná zeleň města Černošice, tak jak je koncipována, udržována a plánován její rozvoj,
přispívá spolu s opravdu neobvykle rozsáhlou
zelení na soukromých pozemcích k tomu, že
Černošice lze právem označit jako Město plné
zeleně.
PhDr. Michal Jirout, místostarosta

Další zelenou plochou je sportpark Berounka
při vjezdu do města od Radotína u břehu řeky.
Místo je využíváno pro různé volnočasové aktivity, je zde umístěna šplhací stěna. Pravidelně
jsou zde pořádány větší kulturní a společenské
akce. Počítá se s další výsadbou zeleně a vybudováním cyklostezky.
Jinou významnou a zdařilou investicí je realizace odpočinkového parku za Domem s pečovatelskou službou na Vráži. Toto místo je přístupné i široké veřejnosti a je vzorem pro další
plánované parky v Černošicích.
Celkově bylo za uplynulé čtyři roky vysazeno
více než čtyři sta nových stromů, více než čtyřicet nových vzrostlých stromů získalo město
darem od občanů, za což jim velmi děkujeme.
Údržba veřejné zeleně
V oblasti údržby veřejné
zeleně došlo v posledních
letech k velkému pokroku.
Byl zpracován generel městské zeleně, plán pravidelné a systematické údržby
zeleně, kterou provádí odbor
technických služeb. Bylo
významně investováno do
techniky, umožňující provádění kvalitní údržby veřejné
zeleně v potřebném rozsahu. Byl zakoupen např.
víceúčelový stroj TRILETY,
Odpočinkový park za Domem s pečovatelskou službou
malotraktor VEGA s pří-
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Sokol Černošice opět zahajuje pravidelné cvičení
Zahájení nového cvičebního roku 2010/2011 bude od pondělí 13. září 2010
Rozvrh cvičení:
Skupina

Kdy

Cvičitel

rodiče a děti – do 3 let

úterý 9-10

Hana Fořtová

rodiče a děti – do 3 let

úterý 10-11

Michaela Dvořáková

rodiče a děti – od 3 let

středa 16-17

Hana Fořtová

předškoláci + 1. třída

středa 17-18

Jitka Hřebcová
Daria Čiháková

míčové hry –5-7 let

pondělí 15.30-16.30

Zuzana Pavlovská

žákyně – 2.-5. třída

středa 18-19

Marie Poslanecká
Jiřina Dvořáková

žáci

úterý 18.30-19.30

Tomáš Jandura
Pavel Horák

atletika – od 6. třídy

čtvrtek 18-19

Dana Pánková

gymnastika – mladší i starší

úterý 16.30-18

Marta a Jaroslav Formánkovi
Marta Lžičařová

gymnastika–mladší

pátek 15-16.30

Marta Lžičařová
Iva Císařová

gymnastika–starší

pátek 16.30-18

Marta a Jaroslav Formánkovi
Marta Lžičařová

košíková–přípravka

čtvrtek 16.30-18

Jaroslav Kořínek

košíková–žáctvo

pondělí 16.30-19

Jaroslav Kořínek
Šárka Bláhová

ženy seniorky

pondělí 9-10

Hana Fořtová

ženy seniorky

středa 9-10

Hana Fořtová

ženy – cvičí se od 20.9.

pondělí 19-20

Libuše Müllerová

ženy

pondělí 20-21.30

Hana Breiterová

ženy

čtvrtek 19-20.30

Dagmar Kučerová

ženy

neděle 19-20

Dana Pánková

muži

čtvrtek 20.30-22

Dana Pánková

stolní tenis–žactvo

pátek 18-19

Petr Zmatlík

stolní tenis–muži

úterý 19.30-22

Petr Zmatlík

stolní tenis–muži

pátek 19-22

Petr Zmatlík

streetball – dospělí

středa 19–21

Janetta Tuháčková

Upozorňujeme na některé změny: Rodiče a děti od 3 let cvičí ve středu 16-17 (dříve pondělí).
Novinka: míčové hry pro děti, pro velmi aktivní a pohybově nadané děti 5-7 let (zejména chlapci)
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Sokolové zvou na volejbalový,
ale i nohejbalový turnaj
Tělocvičná jednota Sokol Černošice pořádá v rámci akce Sokolení 2010
v sobotu 18. září 2010 od 10.00 na antukovém kurtu u sokolovny volejbalový turnaj mužských, ženských a smíšených družstev.
Propozice turnaje:
D
 ružstva jsou šestičlenná (podle počtu účastníků možný i jiný počet).
M
 inimální věk účastníků je 14 let.
S míšená družstva musí mít minimálně dvě
ženy nebo dorostenky.
K
 aždé družstvo jmenuje jednoho rozhodčího
a zaplatí startovné za družstvo 50 Kč.
P
 řihlášky družstev přednostně elektronicky
na e-mail: KarhanekTomas@seznam.cz.
D
 odatečné přihlášky 30 minut před zahájením turnaje.
Přesný rozpis turnaje bude dohodnut před turnajem podle počtu družstev.
Zveme všechny zájemce o volejbal, aby se přihlásili a přispěli tak ke zdaru turnaje. Jedná se
samozřejmě o rekreační volejbal, kde není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.

Nohejbalový turnaj mužských družstev
Tělocvičná jednota Sokol Černošice pořádá
v rámci akce Sokolení 2010 v pondělí 20. září od
17.00 na antukovém kurtu u sokolovny nohejbalový turnaj mužských družstev.
Propozice turnaje:
D
 ružstva jsou dvou nebo tříčlenná (podle
počtu zájemců).
M
 inimální věk účastníků je 14 let.
K
 aždé družstvo jmenuje jednoho rozhodčího.
P
 řihlášky družstev přednostně elektronicky
na email: KarhanekTomas@seznam.cz.
D
 odatečné přihlášky 30 minut před zahájením turnaje.
Přesný rozpis turnaje bude dohodnut před turnajem podle počtu účastníků. Zveme všechny
zájemce o nohejbal, aby se přihlásili a přispěli
tak ke zdaru turnaje.
Libuše Müllerová
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Srdce z pouti
Stánky, kolotoče, houpačky a střelnice, medovina i perníková srdce provázely slavnosti už
v dobách, kdy pouť byla více náboženským putováním do posvátných míst k uctění památky
světce než místem zábavy.
Zvon kostela Nanebevzetí Panny Marie ohlašo- hých letech. „Tady je babička s bráchou v Sokole,
val začátek slavné nedělní mše. Tradice černo- podívej se, tady v druhé lavici je táta, to mu bylo
šické pouti, která usnula na dlouhá léta minu- 10, tady je fotka Černošic, kde ještě nestojí náš
lého režimu, navázala na svoji slavnou před- dům…“. Člověk se neubrání pocitu, že takhle
chůdkyni v roce 1990. I letos přijížděli po dva nějak asi může vypadat sounáležitost s kořeny,
víkendové letní dny lidé ze širokého okolí na s krajem, který má člověk rád. „Jenom“ to musí
slavnosti, které se dříve říkalo veselice. Na pódiu někdo po celá léta trpělivě sbírat a poskládat.
Letošní výstava měla dvě hlavní témata: 20.
se tancovalo a zpívalo.
Začalo se pohádkou a písničkami. Šermíři výročí obnovení Sokola a život a dílo A. V.
z Nevers, děti z Pramínku, soubor Brécy a Cho- Nováka. Sokol na velkých barevných fotografirus Angelus či břišní tanečnice dokázali, že ích zavzpomínal, jaké byly slety po revoluci a jak
v Černošicích se tanci a zpěvu daří. Piráti z Alo- se cvičí dnes. Tam zejména s velkým zájmem
tria vnesli svou nespoutanou divokostí návštěv- nacházely děti samy sebe a své kamarády.
níky do atmosféry napínavých ság. Bouřlivé Pro druhé téma si paní Křížová pozvala
ovace sklidila rómská kapela Mária Biháriho odborníka, pana Šejbla z Náprstkova muzea,
který se dlouhou dobu zabývá osobností A.
a večer Cactus Showband.
V. Nováka, černošického občana a bývalého
Z kolotoče na zajímavou výstavu
Za kolotočem s barevnými kačery jsme se vydali mokropeského starosty. Unikátní diapozitivy
až k místu, které nás vrátilo do historie. Sbírka z 20. let, které poprvé v neděli o pouti mohla
fotografií a dokumentů o historii Černošic, kte- veřejnost spatřit díky rodině A. V. Nováka
rou tradičně pořádá paní Křížová, je k nahléd- a organizátorům výstavy, představily znánutí jenom jednou do roka právě o Mariánské mého spisovatele a cestovatele, který málem
pouti. Hledání v šanonech plných vzpomínek upadl v zapomnění. Návštěvníci si zkrátka
a starých fotografií přeroste ve společenskou odnášejí srdce z pouti podobné tomu z perzábavu a vzpomínání rodáků, z nichž někteří níku a marcipánu.
Milena Kozáková
přijíždějí zdaleka a setkávají se tady po dlou-
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Zveme všechny fandy SK Černošice, přijďte na hřiště za vodou!
Na novou sezónu 2010/2011 se fotbalisté
SK Černošice začali připravovat 20. srpna.
Všichni začali ihned tvrdě trénovat 3x týdně.
Účast na trénincích byla velice solidní, chodilo v průměru dvacet borců. Bylo to dáno
i tím, že se utvořilo nové „B“ mužstvo.
V rámci přípravy jsme jako „B“ tým prohráli
v Třebotově poněkud divokým skóre 5 : 7, šlo
Kolo
3. kolo
3. kolo
4. kolo
4. kolo
5. kolo
5. kolo
6. kolo
6. kolo
7. kolo
7. kolo
8. kolo
8. kolo
9. kolo
9. kolo
10. kolo
10. kolo
11. kolo
11. kolo
12. kolo
12. kolo
13. kolo
13. kolo

Den
SO 4. 9.
NE 5. 9.
SO 11. 9.
NE 12. 9.
SO 18. 9.
NE 19. 9.
SO 25. 9.
NE 26. 9.
SO 2. 10.
NE 3. 10
SO 9. 10.
NE 10. 10.
SO 16. 10.
SO 16. 10.!!!
SO 23. 10.
NE 24. 10.
SO 30. 10
SO 30. 10.!!!
SO 6. 11.
NE 7. 11.
SO 13. 11.
SO 14. 11.!!!

Hodina
17.00
17.00
17.00
17.00
16.30
16.30
16.30
16.30
16.00
16.00
16.00
16.00
15.30
15.30
15.30
15.30
14.30
14.30
14.00
14.00
14.00
14.00

však jen o vyzkoušení nových hráčů. Další přípravou byl turnaj na hřišti SK Kazín, kde jsme
obsadili druhé místo za Všenorským SK.
V následujících řádcích si dovolujeme přiložit
rozpis utkání podzimní části soutěží a doufáme,
že nám zachováte přízeň tak, jako v loňské sezoně.
Za SK Černošice Petr Jahelka,
sekretář oddílu kopané

A týmy
Hostivice – Černošice
Černošice – Průhonice
Jíloviště – Černošice
Černošice – Rudná
Choteč – Černošice
Černošice – Horoměřice
Jílové B – Černošice
Černošice – Měchenice
Úhonice- Černošice
Černošice – Čisovice
Zvole – Černošice

B týmy
Čisovice B–Černošice
Černošice – Dobříč B
Jíloviště B – Černošice
Černošice – Vonoklasy B
Klinec – Černošice
Černošice – Choteč B
Kytín – Černošice
Černošice – Kazín B
Třebotov–Černošice
Černošice–Nučice
Všenory B–Černošice

Memoriál Václava Lajna tradičně vyhrál hvězdami nabitý Všenorský SK
Již 29. ročník Memoriálu Václava Lajna, který se na hřišti SK
Kazín uskutečnil 14. srpna, vyhráli vyššími soutěžemi protřelí
borci Všenorského SK. Druhé místo vybojoval tým SK Černošice, třetí skončil Sokol Vonoklasy a na chvostě tabulky zůstal
domácí SK Kazín.
Zatímco v loňském roce dokázal SK Černošice ve vzájemném
turnajovém souboji s hvězdami nabitým Všenorským SK držet
krok, letos tomu tak nebylo. A tak nezbývá, než všenorským
popřát hodně úspěchů v 1. B třídě, kam se letos i na úkor černošických probojovali.
Cenu za druhé místo převzal kapitán SK Černošice David Rakušan
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Memoriál Mirka Kněžka
příště snad už s důstojnější návštěvou
Již IV. ročník Memoriálu Mirka Kněžka, černošické fotbalové legendy, se letos konal v sobotu 26.
června. Zúčastnily se čtyři týmy: Sokol Vonoklasy, SK Újezd Praha 4, Černošice B a SK Černošice.
Ještě než turnaj začal, přišla první komplikace. Pár
dní před termínem se odhlásilo mužstvo Všeradic a nám se nepodařilo sehnat náhradu. Nakonec jsme – aby nebyl narušen počet plánovaných
zápasů – problém vyřešili složením „namíchaného“
mužstva hrajícího pod hlavičkou Černošice B.
Turnaj začal zápasem loňského vítěze SK Černošice a Újezdu Praha 4. Z vítězství se nakonec radovali domácí, kteří v dalším zápase porazili i Černošice B. „Béčko“ vzhledem ke složení
hráčského kádru nezískalo ani bod a obsadilo
v turnaji poslední místo. V posledním zápase SK
Černošice prohrály s borci z Vonoklas.
Tři mužstva tedy jednou prohrála a rozhodnout
musela vzájemná minitabulka. Z té vyšel nejlépe
Sokol Vonoklasy díky lepšímu skóre ze vzájemných zápasů a neuvěřitelnému střeleckému koncertu Radka Buriánka proti Černošicím. Druhý
skončil SK Černošice a třetí tým Újezda, který

paradoxně podával nejvyrovnanější výkony po
celou dobu turnaje a porazil i pozdějšího vítěze.
Závěrem mohu říci, že se letošní turnaj, i díky
ideálnímu počasí a kvalitnímu občerstvení,
vydařil. Jen nás mrzí slabá účast diváků. Myslím,
že Mirek pro černošický fotbal udělal mnoho,
věnoval mu veškerý svůj volný čas, a určitě by si
uctění jeho památky zasloužilo více pozornosti
od všech, kteří ho znali. Na příští ročník se proto
musíme lépe připravit, zapojit více lidí a hlavně
se zaměřit na zlepšení propagace včetně osobních pozvání a využití i jiných možností, aby
návštěvnost turnaje byla důstojná černošické
fotbalové legendy.
Děkuji všem, kteří se na organizaci turnaje podíleli, rozhodčím, všem hráčům i redakci Informačního listu, která každoročně memoriál připomíná a zve k jeho účasti.
Za starou gardu SK Černošice František Janda

Borci SK Černošice obsadili v turnaji druhé místo
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Nohejbalové turnaje Jedličkov OPEN 2010
První a druhou srpnovou sobotu pořádal Sportovní a rekreační klub
Jedle tradiční nohejbalové turnaje trojic žen a mužů.
Podle přihlášených týmů to 7. srpna na 5. ročníku Jedličkov WOMEN
OPEN vypadalo na turnaj roku. Loňské vítězky z Brna-Útěchova v čele se
slovenskou mistryní světa Peruňskou přijely vyzvat nejen naše reprezentantky a hráčky všech extraligových týmů, ale i reprezentace Maďarska.
Bohužel počasí nedovolilo turnaj odehrát a ten byl přesunut na 18. září.

Turnaj mužů byl tradičně ve znamení skvělých
výkonů a vysoké návštěvy fandů nohejbalu

40

Nohejbalistkám hřiště zaplavila voda
Počasí úřadovalo i 14. srpna a po nočních
deštích se jen díky velkému úsilí organizátorů mohl uskutečnit 52. ročník Jedličkov GAMBRINUS OPEN. Účast reprezentace ČR a mnoha extraligových týmů zajistila dramatické boje nejvyšší nohejbalové
kvality už v základních skupinách, které
odpoledne gradovaly divácky atraktivním
play off. Domácí obhájci loňského stříbra,
tým SRK Jedle, nestačil už ve čtvrtfinále na
reprezentační trojici a byl vyřazen. V souboji o třetí místo se projevila zkušenost
týmu Proti všem s veteránem Kamilem Průchou, který udolal Čakovické mládí s teprve
13letým Jiřím Kalousem. Turnaj dospěl
k velkolepému třísetovému finále mezi loňskými obhájci reprezentací ČR a spojeným
týmem Čakovic a Žatce s blokařem Milošem Petřinou z osady Na Výsluní. Koncovku
nakonec zvládli lépe reprezentanti a získali
třetí titul v řadě.
Za SRK Jedle Jan Voith

sport

SK Kazín oslavil 80. výročí svého založení
Plných osmdesát let uplynulo od chvíle, kdy se 12. dubna 1930 za účasti
devětadvaceti členů konala v hotelu Libuš ustavující valná hromada Sportovního klubu Kazín Dolní Mokropsy. Řídil ji Josef Vorel, který byl také
zvolen prvním předsedou SK.
S výstavbou hřiště na pozemku
u řeky Na Drahách se začalo
zjara téhož roku a již 8. června
bylo hřiště připraveno. První
zápas se hrál na Hod Boží svatodušní a soupeřem byl AFK
Vonoklasy. Tolik ve stručnosti úplné začátky historie SK
Kazín (více v IL 2/2010).
Hrálo se a oceňovalo
Osmdesáté výročí založení
klubu si bývalí i současní hráči,
funkcionáři a příznivci připomněli 3. července. K přátelskému zápasu si do krásného
areálu na břehu Berounky
pozvali starou gardu Černošic a tým internacionálů České
republiky. A při této příležitosti ocenili ty, kteří se o rozvoj
oddílu kopané za uplynulá léta
zasloužili:

Ročníky 1920-40:
Pošmourný Vladimír
Slepička Jaroslav
Vošahlík Zdeněk
Hejtmánek Milan
Krejčí Karel
Růžička František
1940-50:
Jassik Viktor
Pavlík Jan
Voska Milan
Pešice Miloš
Kocourek František
Papež Michal
Mička Zdeněk
Křížek Milan
Voska Vladimír
Tománek Pavel
Kocourek Vladimír
Kratochvíl Miloš
1950-60:
Musil Milan
Manda Alexandr

Knytl Jaroslav
Rytych Luboš
Matoušek Jindřich
Duffek Leoš
Večeřa Miroslav
Vošahlík Jiří
Šádek David

Kačírek Karel
Dostál Vladimír
Kotrman Vladimír
1960-70:
Herr Jiří
Ottomanský Michal
Vaněk Pavel

Dík patřil i Milanu Hejtmánkovi

Internacionálové v čele s Antonínem Panenkou a Karolem Dobiášem spolu s borci SK Kazín
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VSTUPNÉ: 50 Kč

DJ. Rasty a DJ. Syndrom vás zvou na progressive trance oslavu začátku školního roku..

20:00
hod.

CHUCK’N’GAG BLUES BAND+S.Q.O.S.T.+HROBNÍKOVA LOPATA 20:30
Především pro milovníky zemitého blues je návštěva koncertu černošické kapely
hod.
Chuck’n’Gag Bluesband téměř povinností. Večer pak okoření Rythm and Bluesová
kapela S.Q.O.S.T. (repertoár např. Who, Santana, Eric Clapton, Rolling Stones, Jimi
Hendrix, Bad Company, Lynyrd Skynyrd, John Lennon, Bob Dylan) a v neposlední řadě
pak hudební bonbónek - orgastický homoband Hrobníkova Lopata. VSTUPNÉ: 90 Kč

KUKY SE VRACÍ

ČR / 2010 režie: Jan Svěrák loutkový 95 min.

VSTUPNÉ: 70 Kč

Hrají: Ondřej Svěrák, Zdeněk Svěrák, Jiří Macháček, Jiří Lábus, Petr Čtvrtníček, Pavel Liška ...
Růžový medvídek Kuky, vyhozený do popelnice, se v představách malého Ondry vydává
za největším dobrodružstvím svého plyšového života.

SEXY 40

USA / 2009

režie: B. Freundlich

Komedie 95 min.

VSTUPNÉ: 70 Kč

16:00
hod.

20:00

KINO

Hrají: Catherine Zeta - Jones, Justin Bartha, John Schneider, Art Garfunkel ...
hod.
Sandy (Catherine Zeta-Jones) je šťastně vdaná, má dvě děti a v životě jí nic nechybí.
Jednoho dne však odhalí nevěru manžela a rozhodne se udělat rázné kroky. Rozvod, stěhování
a hlavně se přes to dostat. Po nějaké době je čas začít randit a není nad to spravit si chuť
na pětadvacetiletém mladíkovi Aramovi ...

10.9.

DJ.BUNDA + DJ.VÓĎA

út

pá

DANCE

11.9.

CONTAMI NATION + REVELATION

12.9.

JAK VYCVIČIT DRAKA

so
LIVE

ne

DĚTSKÉ
KINO

13.9.

po
LIVE
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VSTUPNÉ: 50 Kč

Old School s Bundou a Vóďou v rytmu žhavých hitů i starých vykopávek.
VSTUPNÉ: 90,- Kč

S

20:00
hod.

20:30

(ontami Nation, progressivní-rectified rock, což ve slovníku pravděpodobně nenajdete.
hod.
Pokud chcete znát význam přijďte se na Dana Koubu (ex Preweet) a jeho band podívat.
Jako hosta si pozvali neméně zajímavou partičku Revelation, která mimo jiné vyhrála soutěžní
přehlídku Rockfest Dobříš. V čele poroty tehdy seděl hudebník Michal Pavlíček, který byl
kapelou přímo nadšen.
USA / 2010 režie: D. DeBlois Animovaný 97 min. VSTUPNÉ: 70 Kč

16:00

Hrají: Jay Baruchel, Gerard Butler, Craig Ferguson, America Ferrera, Jonah Hill ...
hod.
Děj filmu se odehrává na dalekém severu v době vikingů. Každé jejich dítě musí projít
zkouškou, která však pro ně není žádným problémem. Děti odjíždí na protilehlý ostrov,
kde si mají chytit a následně vycvičit svého vlastního draka. Ale ne vždy to je jednoduché ...

JANET ROBIN (USA) - KYTARA NAPŘÍČ ŽÁNRY

VSTUPNÉ: 150 Kč

20:30

Když bylo Janet šest let, začal ji na kytaru učit Randy Rhoads (kytarista Ozzyho Osborna),
hod.
takže už záhy stála na pódiu jako členka kapely Lindseyho Buckinghama. Netrvalo dlouho
a do své formace si mladou kytaristku pozvala Meredith Brooks. Od té doby Janet natočila tři
kritikou kladně přijatá alba a objevila se na nahrávkách a koncertech mnoha respektovaných
hudebníků, jako jsou například Melissa Etheridge, Michelle Shocked, Ann & Nancy Wilson
(Heart), Maia Sharp či Garrison Starr.
Srdečně zve město Černošice
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USA / 2009 režie: A. Amenábar Historický 127 min.
VSTUPNÉ: 70 Kč
14.9. AGORA
Hrají: Rachel Weisz, Max Minghella, Oscar Isaac, Ashraf Barhom, Michael Lonsdale ...

út

KINO

17.9. GEOFF TYSON (USA)

VSTUPNÉ: 120 Kč

18.9. AEROJÍZDA - AERO CAR CLUB PRAHA

VSTUP ZDARMA

pá
LIVE

so

SRAZ

DĚTSKÉ
KINO

KINO

SOUL
JAZZ
SRAZ

30

00

.

0

SENIOR
KLUB

SPOLKY

hod.

VSTUPNÉ: 120,- KČ

14:00

Rozloučení s motosezónou 2010. Po tradiční vyjížďce "Okolo komína" bude dekorována
hod.
Miss kolomoto podzim 2010 a hodnotnými cenami odměněno Gold kolomoto podzim 2010.
14:00 - 15:00 - sraz a přehlídka všeho co dorazí
15:00 - 17:00 - spanilá jízda „Okolo komína“
17:00 - 17:15 - vyhlášení výsledků soutěže "Miss kolomoto / Gold kolomoto" podzim 2010
20:30 - 24:00 - rockový koncert - Lokomotiva Planet + BUD
STARTOVNÉ 20,- KČ
24:00 - 02:00 - Aftermotoparty
P.S.: Doražte se vším co má kola a vrčí:-) (PLATÍ I JAKO VSTUPENKA NA VEČERNÍ KONCERT)
VSTUPNÉ: 90 Kč

Poctivý Hard Rockový dvoják v čele s nestorem černošické hudební scény Vláďou Dvořákem
a jeho pořádně rozjetou Lokotkou.

20:30
hod.

16:00

Paní docentka (Dana Medřická) věnuje svůj život kariéře a podařilo se jí vyvinout přístroj,
s jehož pomocí je možné nahlédnout do snů zkoumaného subjektu a podle potřeby je změnit.
Do reálného světa se tak dostává comicsová kráska Kájy Saudka Jessie (Olga Schoberová) ...

28.9. SVATOVÁCLAVSKÉ SETKÁNÍ
ůt

20:00

20:30
Kapela Pitch Bender hraje jazzové a soulové skladby převážně z dílny Ivy Korgerové
hod.
a Václava Šebka. Výraznou osobností je zpěvačka Sisa Fehérová s velmi specifickým
hlasem plným groovu a feelingu, která je též autorkou textů a vyhrála cenu za nejlepší sólový
výkon v soutěži Jazz Talent roku 2009 v pražském Jazz Docku. Srdečně zve město Černošice

CHCE ZABÍT JESSI? ČR / 1966 režie: V. Vorlíček Komedie 81 min. VSTUP ZDARMA
26.9. KDO
Hrají: Dana Medřická, Jiří Sovák, Olga Schoberová, Juraj Višný, Karel Effa, Jan Libíček ...

ne

16:00

Sny jsou branou k podvědomí člověka, k jeho k nejtajnějším myšlenkám a touhám. V lidské
mysli se skrývají tajemství věcí, které ještě nevznikly, které ještě nikdo nevymyslel. A ve
světě, kde je myšlenka tím nejmocnějším hybatelem je tím nejdůležitějším ukrást ji.

25.9. LOKOMOTIVA PLANET + BUD

so
LIVE

hod.

USA / 2010 režie: L. Unkrich Animovaný 103 min.

25.9. 7. ČERNOŠICKÁ "KOLA A MOTORY" - KONEC SEZÓNY
so

9:00

Hrají: Tom Hanks, Tim Allen, Joan Cusack, Michael Keaton, Ned Beatty, Wallace Shawn ...
hod.
TOY STORY 3: PŘÍBĚH HRAČEK je zbrusu nová dobrodružná komedie, ve které se naši staří
známí dostanou do školky plné dětí a batolat. Obzvláště nezkrotná batolata se už nemohou dočkat,
až dostanou tyhle „nové“ hračky do svých malých, upatlaných ručiček.
VSTUPNÉ: 70 Kč

24.9. PITCH BENDER
pá

20:30

Tradiční setkání majitelů a příznivců značky AERO nejrůznějších typů a provedení.
Letošní setkání je ve znamení 80. výročí založení Aero Car Clubu. K vidění budou nejenom
automobily značky Aero, ale i výstavka o historii Aero Car Clubu.

USA / 2010 režie: Ch, Nolan Thriller 148 min.
VSTUPNÉ: 70 Kč
21.9. POČÁTEK
Hrají: Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Ellen Page, Tom Hardy, Ken Watanabe ...

út

hod.

Žák legendárního kytarového mága jménem JOE SATRIANI a hudebník, který má za sebou
hod.
dlouhou a úspěšnou kariéru, včetně videoklipů pro MTV a světových turné s hvězdami jako
jsou Duran Duran, Joe Satriani, Monster Magent nebo White Zombie a společných jam sessions
s muzikanty typu Larry La Londe (Primus), Kirk Hammet (Metallica), Steve Vai nebo Alex Skolnick
(Testament) atd. ...
Srdečně zve město Černošice

19.9. TOY STORY 3. PŘÍBĚH HRAČEK
ne

20:00

Píše se rok 391 po Kristu a Egypt se nachází pod nadvládou upadajícího římského impéria.
Násilné, náboženské nepokoje pronikají ulicemi Alexandrie až za brány slavné městské
knihovny. V jejích zdech zůstává uvězněna i vynikající astronomka a filozofka Hypatia,
která je i se svými věrnými stoupenci odhodlaná knihovnu bránit.

VSTUP ZDARMA

Město Černošice Vás srdečně zve na tradiční setkání členů černošických spolků
a zájmových organizací.
Srdečně zve město Černošice

hod.

18:00
hod.

Club Kino, Fügnerova 263, 252 28 Černošice
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Soutěž pro děti v Městské knihovně Černošice
Milé děti,
v září jsme pro vás připravili
soutěžní kviz o tvorbě Františka Hrubína, protože 17. 9.
2010 uplyne 100 let od narození
tohoto českého básníka, spisovatele a překladatele poezie. Mezi
jeho nejoblíbenější knihy patří
určitě Špalíček veršů a pohádek
ilustrovaný Jiřím Trnkou.
Soutěžní kviz:
František Hrubín se narodil?
a) 1810; b) 1910 c) 2010
Největší kniha pohádek se
jmenuje?
a) Hromádka pohádek; b) Kopeček pohádek; c) Špalíček pohádek
Pohádka, která začíná: Jak to
bylo pohádko, zabloudilo ... kdo
zabloudil?

a) telátko; b) kuřátko; c) prasátko
V této pohádce se píše o několika druzích obilí, které obilí
v pohádce není?
a) pšenice; b) žito; c) proso;
d) ječmen
V pohádkách Tisíce a jedné
noci je Alí Baba a...
a) 10 večernic; b) 40 loupežníků;
c) 7 statečných; d) 1 Šebestová
Jaké bylo první Hrubínovo
povolání?
a) obchodník; b) soudce; c) učitel; d) knihovník
A teď už stačí zaškrtnout
správné odpovědi a donést je do
konce září označené jménem,
věkem a adresou do knihovny.
Na tři vítěze čeká hezké knížka.
Irena Šilhánková, knihovnice

František Hrubín

Nové knihy v městské knihovně
Beletrie: BRONTË, Anne: Agnes Greyová – historický román; BYRNE, Lorna: Andělé v mých vlasech – skutečný příběh moderní irské mystičky; CIMICKÝ, Jan: Usměvavý Buddha – román je příběhem člověka, který hledá sám sebe; COE, Jonathan: Pár trotlů – líčí příběh z jedné školy v Birminghamu; promítá obraz britské společnosti 70. let minulého století; EDWARDSON, Ake: Nebe
na zemi – švédská detektivka; HARRIS, Lee: Vražda na velký pátek; HLAVÁČKOVÁ, Iva: Svedené
a opuštěné – český román; JANOTA, Marek: Všechno, co vidím – příběh mladého architekta, který
výrazným způsobem zasáhne do života jedné městské části; JESSOP, Carolyn: Mormonka – dramatický útěk ženy a jejích osmi dětí z fanatické sekty; KELEOVÁ-Vasilková, Táňa: Srdce v temnotách – román pro ženy; KHOURY, Raymond: Znamení – dobrodružný thriller zachycují pátrání
po tajemném úkazu, který se objevuje na obloze; LARSSON, Stieg: Dívka, která kopla do vosího
hnízda – závěrečná část rozsáhlé detektivní trilogie Milénium; PAASILINNA, Arto: Prostopášný
modlitební mlýnek – veselá a optimistická kniha; kdo se nebojí, tomu se podaří všechno na světě;
ŠVANDRLÍK, Miloslav: Kdo se bojí, nesmí na hřbitov – humorné povídky; VONDRUŠKA, Vlastimil: Tajemství abatyše z Assisi – historická detektivka.

Otevírací doba v knihovně:

Pondělí: 9.00 – 11.30; 12.30 – 18.00
Čtvrtek: 12.30 – 16.00
Středa: 9.00 – 11.30; 13.00 – 19.00
Pátek: 9.00 – 11.30
Naše telefonní číslo: 251 641 501; naše e-mailová adresa: knihovna@mestocernosice.cz; on-line
katalog knihovny najdete na webových stránkách města: www.mestocernosice.cz nebo na webových stránkách knihovny: www.naseknihovna.cz/cernosice.
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