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-- Hřiště na rohu ulic
Klatovská a Sušická dnes -Autor: Tomovy parky

-- Nová podoba hřiště v Klatovské ulici --

Dvě nová dětská hřiště – už brzy!
Díky velkorysému daru společnosti PRO.
MED.CS Praha, a. s., ve výši téměř 500
tis. Kč vzniknou během letošního jara
v Černošicích dvě nová dětská hřiště.
Vybavení hřiště nazvaného Oáza Klatovská na
křižovatce ulic Sušická a Klatovská bylo konzultováno se členkami mateřského centra TAM
TAM Mraveniště, které se stejným projektem již
jednou neúspěšně žádaly o grant. Tentokrát to
vyšlo :-) a členkám sdružení děkuji touto cestou za inspirativní rady. Již zanedlouho budete
moci toto malé, ale věřme, že příjemné hřišťátko
v klidné části našeho města navštívit. Najdete
zde pískoviště, vahadlovou houpačku, kreslicí
tabuli, malou fotbalovou branku a posezení se
stolkem.
V parku přiléhajícím k Domu s pečovatelskou
službou bude umístěna houpačka zvaná Hnízdo
a řada šesti malých (70 x 70 cm) trampolínek
přímo v trávě. Věříme, že přítomnost dětí bude
pro naše seniory příjemným rozptýlením a dětské pokřikování a smích přijmou s tolerancí jim
vlastní. Budoucí návštěvníky si současně dovolím požádat o ohleduplnost vůči našim starším

spoluobčanům, kteří doposud měli tento parčík pouze sami pro sebe. Park i hřiště jsou od
nynějška přístupné nejen z ulice Vrážské, ale
i Karlické, kde technické služby zbudovaly novou zkratku.
Dodavatelem všech herních prvků je společnost Tomovy parky, s. r. o.
Na viděnou na některém z nových hřišť se
těší
Daniela Göttelová, místostarostka
daniela.gottelova@mestocernosice.cz

Autor: Tomovy parky

-- Nové hřiště vznikne také v parčíku
za Domem s pečovatelskou službou. --

Příští zasedání zastupitelstva se koná
ve čtvrtek 19. 4. od 19 hodin v Club Kinu.

Proč nemohou
prolézačky
na zahradách
nahradit veřejné
dětské hřiště?
Opakovaně se setkávám u našich spoluobčanů s názorem, že by obec neměla příliš
investovat do veřejných dětských hřišť.
Těmto argumentům rozumím a uznávám
jejich částečnou platnost: výstavba a údržba dětských hřišť něco stojí a lidé mají na
svých zahradách často dostatek prostotu
i atrakcí pro vyžití svých dítek.
Přesto. Záleží na tom, v jaké obci chceme žít. Dětská hřiště umožňují komunikaci,
která je pro kvalitu života, mezilidských vztahů a koneckonců i veřejné správy v obci
velmi důležitá. Dětské hřiště je místem, kde
se seznamují lidé, kteří se neznají nebo kde
se poznávají lidé, kteří se znají pouze povrchně. Mají možnost diskutovat ryze osobní otázky, ale také věci veřejného zájmu
a konfrontovat své názory a zájmy se spoluobčany, o jejichž názorech toho (doposud)
příliš nevěděli. Pro utváření poučeného
a informovaného veřejného mínění je široká
veřejná komunikace nepostradatelná.
pokračování na str. 11
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Náves u kostela – Komenského ulice
V souvislosti s chystanou rekonstrukcí ulice Komenského zadalo vedení města ve spolupráci
s MgA. Ondřejem Synkem a Ing. arch. Janem
Vlachem zpracování 3 architektonických studií
budoucí podoby návsi před kostelem, která by
posílila význam a vzhled tohoto důležitého centrálního veřejného prostoru, jenž dnes není o mnoho
více než širší křižovatkou. Na budoucí podobu návsi je potřeba myslet dopředu a dopravní projekt,
který bude s využitím evropské dotace zrealizován
již v nejbližších týdnech a měsících, včas upravit.
K vlastní realizaci přestavby návsi dojde zřejmě až
s časovým odstupem, zejména dle dostupnosti
finančních prostředků.
28. února 2012 byly studie představeny svými
autory pracovní skupince odborníků a zástupců
města. Z prvotního posouzení vzešla potřeba dalších úprav s tím, že se předpokládalo vyjít spíše
z návrhu předloženého tandemem Prokš + Přikryl,
který většina přítomných považovala za snáze přizpůsobitelný dalším požadavkům města. Druhým
silným kandidátem byl návrh společnosti Grido,
architektura & design, s. r. o., který byl rovněž detailně diskutován. Ani jeden z návrhů nebyl považován za přijatelný bez výhrad, resp. úprav.
Dne 7. března pak proběhla krátká prezentace
na zasedání zastupitelstva a všechny tři návrhy
byly zveřejněny na webu. Uskutečnila se také
další jednání, na nichž byly prodiskutovány klady
a zápory dvou vybraných návrhů, které nejvíce
splňovaly zadaná kritéria, tedy návrhu arch. Přikryla a Prokše a společnosti Grido, architektura

Autor: ateliér GRIDO
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-- Návrh ateliéru GRIDO počítá s přeložením pomníku padlým vojákům do severní části parčíku. -Autor: ateliér GRIDO

Autor: ateliér GRIDO

-- Návrh revitalizace Staré návsi u kostela od architektonického ateliéru GRIDO Petera Sticzaye-Gromského --

inzerce
Soukromá
mateřská školka
pro děti od 2 do 7 let

Z Á P I S D Ě T Í N A Š K O L N Í R O K 2012/2013
prázdninový provoz
od dubna 2012 golfové kursy
PŘIJĎTE SE PODÍVAT KAŽDÝ VŠEDNÍ DEN OD 10:00 DO 14:00.
MŮŽETE SE TAKÉ DOMLUVIT TELEFONICKY
NA 739 560 407 (ŘED. MGR. MARKÉTA MACHOVÁ)
NEBO E-MAILEM NA SPRAVCE@SKOLKAELDORADO.CZ
K ZÁVODIŠTI 73, PRAHA 5 - LAHOVICE

WWW.SKOLKAELDORADO.CZ
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-- Takto navrhli novou podobu návsi architekti Jan Kadlas, David Pavlišta a Jiří Žid. --

& design, s. r. o. Oba týmy byly pozvány k dalšímu
upřesnění.
Nakonec byly návrhy předloženy k posouzení radě města, aby rozhodla o výběru jednoho
z nich k dopracování. Rada města na své schůzi
12. března rozhodnutím všech šesti přítomných
členů (jedna nepřítomna) rozhodla vybrat k dopracování návrh zpracovaný společností Grido.
Mezi důvody tohoto rozhodnutí byla mimo jiné
preference provedení návsi s více „pobytovými“
prvky (městský mobiliář apod.), pravděpodobná potřeba (kvůli inženýrským sítím) i preference
(kvůli vytvoření oddychového prostoru a zachování stávající vzrostlé zeleně – kaštanů) zachování
terénního rozdílu v dnešním místě pomníku (což
neumožňuje provedení betonových stupňů jako
hlavního prvku druhého návrhu), detailnější provedení i propočítání návrhu (včetně veřejného osvětlení, mobiliáře atd.) a větší realizační zkušenosti
autorského týmu.
V rámci dalšího zpracování návrhu se předpokládají další úpravy návrhu, a to zejména další rozšíření pobytového prostoru návsi, přesun
parkovacích míst, přesun stanoviště kontejnerů,
přehodnocení nového umístění pomníku, úprava
městského mobiliáře a zmenšení posunu komunikace směrem od kostela kvůli zachování inženýr2 / axonometrie
ských sítí pod chodníkem.
Případné náměty a komentáře občanů uvítáme
prostřednictvím emailu odboru investic (investice@mestocernosice.cz), popřípadě starostovi
města (starosta@mestocernosice.cz).

ACER PLATANOIDES
'GLOBOSUM'
JAVOR MLÉČ
STROM S MALÝM VZRŮSTEM,
S VÝRAZNĚ PLOŠE
ŽULOVÁ KOSTKA 10x10
KULOVITOU, POMĚRNĚ
HUSTOU KORUNOU BEZ
ŠTÍPANÁ S VĚTŠÍMI
NUTNOSTI ŘEZU. DORŮSTÁ ROZESTUPY PRO ČÁSTEČNÉ
ZATRAVNĚNÍ
VÝŠKY 3-6 M.

ŽULOVÁ KOSTKA 10x10
ŠTÍPANÁ

ŽIVICE

BETON PROBARVENÝ
ŽELEZITÝMI PIGMENTY DO
ČERVENA

NOVÁ SOCHA
VE STÁVAJÍCÍ EDIKULE

ŽULOVÁ KOSTKA 10x10
ŠTÍPANÁ

PRUNUS SERRULATA
'KANZAN'
VIŠEŇ PILOVITÁ, SAKURA
STROM S OBRÁCENĚ
KUŽELOVITOU KORUNOU A
PLNÝMI RŮŽOVÝMI KVĚTY.
DORŮSTÁ VÝŠKY 6-9 M.

MLAT

ACER PLATANOIDES
'GLOBOSUM'
JAVOR MLÉČ
STROM S MALÝM VZRŮSTEM,
S VÝRAZNĚ PLOŠE
KULOVITOU, POMĚRNĚ
HUSTOU KORUNOU BEZ
NUTNOSTI ŘEZU. DORŮSTÁ
VÝŠKY 3-6 M.

ŠTĚRKOVÁ CESTA
ZPEVNĚNÁ PROLÉVANÝM
ASFALTEM

ŽULOVÁ KOSTKA 10x10
ŠTÍPANÁ S VĚTŠÍMI
ROZESTUPY PRO ČÁSTEČNÉ
ZATRAVNĚNÍ

CARPINUS BETULUS
HABR OBECNÝ
HABR JE ŠIROCE
ROZVĚTVENÁ OPADAVÁ
DŘEVINA, KTERÁ JE
SCHOPNA DOŽÍT AŽ 150 LET.
DORŮSTÁ VÝŠKY 20-25 M.

KONTAJNERY NA
TŘÍDĚNÝ ODPAD
OTAČENÍ AUTOBUSU
4 PARKOVACÍ STÁNÍ

ZEĎ

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

ŽLAB PŘEKRYTÝ
OCELOVÝM ROŠTEM

2 PARKOVACÍ STÁNÍ
SCHRÁNKA
MĚSTSKÉ SCHODY
PATNÍKY

AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA
POMNÍK OBĚTEM VÁLKY

STROMOŘADÍ
LAVICE PŘED KOSTELEM

ŽLAB PŘEKRYTÝ
OCELOVÝM ROŠTEM

STROMOŘADÍ
LAVIČKY ZA KOSTELEM
VSTUP NA HŘBITOV
6 PARKOVACÍCH STÁNÍ

-- Návrh revitalizace návsi mladých architektů Martina Prokše a Marka Přikryla -FOTO: Petr Kubín

Revitalizace Staré návsi v Černošicích

datum: 24. února 2012 , autoři: Ing. arch. Martin Prokš, Ing. arch. Marek Přikryl

Filip Kořínek, starosta
a Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic

Veřejná prezentace architektonických návrhů
na řešení prostoru návsi u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Černošicích proběhne
v prostoru MaNa v Komenského ulici naproti
kostelu vedle dětského hřiště
ve čtvrtek 12. dubna od 18 hodin.

-- Dnes je náves u kostela spíš větší křižovatkou ulic. --

„Kompletní materiály předložené všemi autorskými týmy najdete na webu města v sekci
Projekty a dotace – Realizované projekty – Náves u kostela.“
Názory a reakce k tématu na str. 12

inzerce
ČERVENÝ PNEUSERVIS

FIRSTSTOP

jarní hrnkové rostliny
a řezané květiny
Vrážská 324, Černošice
tel.: 734 206 500
po – pá 8.00 –18.00
so 8.00 –16.00
ne 9.00 –14.00

www.yveta-kvetiny.cz

Vladislava Vančury 631
Praha 5 - Zbraslav
tel.: 603 779 885
po – pá 8.00 – 18.30
so 8.00 – 15.30

yveta@yveta-kvetiny.cz

U Vodárny 1450
Černošice
602 377 943, 251 554 204
pneuservis auto-moto
laserové vyvažování kol
3D laserová geometrie
doplnění autoklimatizace
pneumatiky a alu disky
uskladnění pneumatik
oleje, filtry, destičky

www.cerveny-pneuservis.cz

info@cerveny-pneuservis.cz
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Jednou větou...
• ROP Střední Čechy potvrdil přidělení dotace 13,9 mil. Kč na projekt dobudování tras
pro cyklodopravu v Černošicích a okolí – na
Radotín, Dobřichovice, v ulici Ke Skále a pod
mokropeskou pláží; naopak žádost na parkoviště u mokropeského nádraží úspěšná opět
nebyla.
•	Černošice již tradičně vyvěsily tibetskou
vlajku v rámci mezinárodní akce „Vlajka pro
Tibet“.
• O půlnoci jednoho z prvních březnových
dní, v krátké chvíli dostupnosti jinak beznadějně zahlceného serveru, se podařilo podat
žádost o dotaci na zateplení budovy základní
školy v Komenského ulici.
• Město přijalo dar ve výši 4000 Kč na umístění dopravního zrcadla na křižovatku Slunečné a Lipové.
• Pro hasičskou jednotku byla za 330 tis. Kč
objednána druhá čtveřice dýchacích přístrojů
pro použití zejména v rozsáhlejších objektech
s větším počtem osob (bytové domy, školy).
• Poprvé zdarma – a pořádně – si město nechalo udělat audit hospodaření od krajského
úřadu, místo dřívějších soukromých auditorů, kteří obvykle vše shledali v pořádku; krajem zjištěná pochybení jsou formálního rázu
a k jejich nápravě dojde v rámci přechodu na

nový ekonomický systém a úpravou některých vnitřních procesů úřadu; letos pozveme
krajské auditory znovu.
• Naopak kontrolory z finančního ředitelství
jsme nezvali – přišli sami, a již pět týdnů kontrolují dotace z let 2004–2011, zatím bez
výhrad; v době uzávěrky IL ještě stále seděli
v naší zasedačce.
• V čistírně odpadních vod se rozbilo dmychadlo – nové bude stát necelých 80 tisíc
Kč.
• Nový kabel pro veřejné osvětlení v Lidické
ulici za 98 tisíc Kč položí všenorská firma Majer – ČEZ ruší své nadzemní vedení i sloupy,
tak nezbývá než náš kabel přeložit také pod
zem; mezi účastníky výběrového řízení se objevila dokonce mezinárodní firma Siemens,
kterou zřejmě jako mnohé jiné krize donutila
usilovat i o malé komunální zakázky.
• Město musí omezit výhodné nákupy provozního materiálu přes elektronické tržiště a nakupovat od firem poskytujících tzv. náhradní
plnění, protože nesplňujeme zákonnou kvótu
zaměstnanosti osob se zdravotním postižením; v opačném případě by nám hrozila vysoká „invalidní daň“.
• V Černošicích budou rozmístěny sběrné
kontejnery na drobný elektroodpad; v areálu
technických služeb bude sběrné místo pro
tzv. bílou techniku.

• V základní škole byli slavnostně inaugurováni členové nově vzniknuvšího parlamentu.
• Pokračují dlouhé měsíce se táhnoucí jednání o budoucnosti bývalé školky v Husově ulici,
o nárocích bratrů Petelíkových, o užívání bytu
v objektu ČEZu u mokropeského nádraží,
o nárocích majitele pozemku v oblasti Vápenice za nesplněné závazky města a o dalších
kostlivcích z minula, kteří nás připravují o čas
i energii.
• Ledová bariéra v Mokropsech tentokrát za
ideální konstelace klimatických podmínek
zmizela bez jakýchkoliv komplikací.
• Ředitel základní školy vyhlásil, že 30. dubna a 7. května budou mít děti ředitelské volno;
družina bude v provozu od 8 do 16 h.
Filip Kořínek
starosta
filip.korinek@mestocernosice.cz

Jak můžete pomoci svému městu
Ne na všechno v městském rozpočtu zbývají
peníze. Pro ty, kdo uvažují, že by z vlastních prostředků pomohli zlepšit vybavení či vzhled města
nebo jeho zřízených organizací, nabízíme několik
tipů. V případě Vašeho zájmu či ochoty tímto způsobem přispět prosím kontaktujte starostu města
(filip.korinek@mestocernosice.cz).
TIPY NA SPONZORSKÉ DARY PRO MĚSTO
• vybavení hasičské jednotky
1) svítilna Adaro Adlite halogen bez nabíječe –
cena: 5.400 Kč
2)	JET Protec 361 – vysokotlaká proudnice –
cena: 12.000 Kč
3)	automatický defibrilátor AED Zoll plus (pro resuscitaci) – cena: 46.500 Kč
• vybavení městské policie
1)	krmení pro odchycené psy – roční spotřeba –
cca 2 tis. Kč
2)	elektrocentrála – záložní zdroj pro služebnu –
cca 10–12 tis. Kč
3)	„černé skříňky“ – kamera se záznamovým zařízením a GPS – cca 8 tis. Kč

• vybavení veřejných prostor města
1)	rekreační pohybové/posilovací stroje ke Sportparku Berounka – cca 30–50 tis. Kč/ks
2)	digitální ukazatele rychlosti – cca 30–60 tis./
ks
3)	dovybavení dětských hřišť – cena dle výběru
4)	dřevo na opalovací plata na městskou pláž –
cca 20 tis. Kč
5)	dopravní zrcadlo na nepřehledné křižovatky –
cca 9 tis. Kč
6)	veřejná lavička – cca 1–5 tis. Kč dle typu
7) odpadkový koš vč. instalace – 2.000 Kč
8)	komunální vysavač odpadků a psích exkrementů Otík – cca 48 tis. Kč
9) stromy – dle výběru 3–7 tis. Kč
10) další dle Vašeho vlastního návrhu
• podpora městských kulturních a společenských akcí
1)	zajištění/úhrada hudby a jiných vystoupení na
pravidelných městských akcích
2)	sponzoring (umístění reklamy Vaší firmy jako
partnera akce)

PŘÍMÁ FINANČNÍ POMOC MĚSTU
– bankovní účet 19-388063349/0800 (ohledně uzavření darovací smlouvy prosím kontaktujte
finanční odbor, Ing. Janu Ullrichovou, jana.ullrichova@mestocernosice.cz)
DAR ZÁKLADNÍ ŠKOLE NEBO NĚKTERÉ MATEŘSKÉ ŠKOLCE
1) hračky pro mateřské školy – cena dle výběru
2)	odhlučnění jídelny základní školy – cca 300
tis. Kč
3) vybavení hřiště, herní sestavy
4) lavičky na pozemku školy
5) počítače pro školu v Komenského ul.
DAR NEZISKOVÉ ORGANIZACI, SDRUŽENÍ
ČI SPOLKU – KULTURA, SPORT, DĚTI APOD.
– viz www.mestocernosice.cz/kultura-a-volnycas/spolky-kluby-a-dalsi/
Tento seznam budeme průběžně aktualizovat
na městském webu v sekci Projekty & dotace /
Podpořte své město.
Filip Kořínek, starosta města
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Novinky v autobusové dopravě
Změny jízdního řádu
Poslední změna jízdního řádu autobusů zhoršila v některých případech návaznost na vlakové
spoje. Snažíme se, i na základě podnětů občanů, dohodnout s ROPIDem úpravu, aby byla
návaznost zajištěna. Úpravu ale bohužel nelze
provést ze dne na den – s ohledem na nutnost
vyjádření správních orgánů změna zabere řadu
týdnů, pokud je vůbec vzhledem k vytíženosti
autobusů a povinným přestávkám řidičů možná. Chtěl bych tímto poprosit občany Černošic,
kteří autobusů využívají, aby se nezdráhali zaslat
podněty k vylepšení jízdních řádů, nejlépe na
můj e-mail simon.hradilek@mestocernosice.cz.
Pokusíme se při jednání s ROPIDem prosadit co
nejvíce rozumných podnětů.
Středočeský Kraj vypověděl smlouvy dopravcům
Středočeský kraj vypověděl smlouvy dopravcům zajištujícím tzv. základní dopravní obslužnost.
U nás se to týká např. linky 315, 414 a 415. Pro
úplnost je nutno dodat, že např. u linky 414 a 415
je příspěvek kraje podstatně nižší, než jsou příspěvky obcí. Zatím není vůbec zřejmé, jakou má
Středočeský kraj představu o budoucím fungování autobusové dopravy, např. zda bude chtít autobusy jezdící v Černošicích ponechat v Pražské
integrované dopravě (PID) či nikoli, tedy zda budou v těchto autobusech platit stávající jízdenky.

Černošice se zatím k výzvě Středočeského kraje
nepřipojily a dopravcům smlouvy nevypověděly,
protože za nejrozumnější považujeme zachovat
stávající způsob integrace autobusů v PID.
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Černošice ušetří na příspěvku na autobusy
Po několika měsících jednání se podařilo dosáhnout dohody s Vonoklasy, Dobřichovicemi
a Karlíkem o spravedlivějším poměru úhrady příspěvku obcí na autobusové linky, a to bez omezení rozsahu autobusové dopravy v Černošicích.
U linky 414 byla při jednání s Vonoklasy dohodnuta úspora pro Černošice ve výši 44.201 Kč ročně. U linky 415 byla s Dobřichovicemi a Karlíkem
zatím dohodnuta úspora pro Černošice ve výši
211.308 Kč ročně, ale zde ještě povedeme další
jednání, která by měla Černošicím přinést další
úspory od příštího roku, protože ani pro letošek
dohodnutý poměr plateb ještě nepovažujeme za
spravedlivý cílový stav.
Šimon Hradilek, člen rady města
simon.hradilek@mestocernosice.cz

-- Vonoklasy, Dobřichovice a Karlík
budou na linky 414 a 415 přispívat více
penězi. Černošice tak ušetří. --

Kde a jak se mohou obyvatelé Černošic zbavit
vysloužilých elektrospotřebičů
Domácnosti se mohou vyřazených elektrospotřebičů zbavit zdarma na sběrném místě –
Areál technických služeb, Topolská 660,
Černošice, kde je vybudováno místo zpětného
odběru, které k tomuto účelu bylo vytvořeno.
Je přitom ale nezbytné splnit jednu základní podmínku: spotřebiče musejí být
kompletní, tedy nerozebrané. Elektrozařízení, kterému již někdo odmontoval důležité části
jako např. motor, kompresor, topné těleso,
buben, plášť apod., je výrobek, který je nutné
považovat za odpad a náklady spojené s jeho
odstraněním jdou k tíži obci. Promítají se tedy
do poplatků, které platíme my všichni!
Vyřazené spotřebiče z Vašich domácností můžete zdarma odevzdávat na těchto
místech:
Areál technických služeb, otevírací doba:
po + stř 7.00–17.00
so 8.00–12.00
Ostatní dny možné po tel. dohodě: 251 64 11 83
Staré spotřebiče obsahují skryté hrozby
i šanci na úspory
Odevzdat vysloužilý spotřebič k ekologické
recyklaci na místě zpětného odběru znamená přispět k úspoře primárních surovin, ropy
a elektrické energie.
Kolektivní systém ELEKTROWIN, který se
o vysloužilá elektrozařízení stará, spočítal, že
od roku 2005 díky zodpovědnosti lidí došlo
k úspoře desítek milionů litrů ropy a stovek milionů kWh elektrické energie.

Umožnilo to důsledné využití všech materiálů, z nichž byly spotřebiče před lety vyrobeny
a které se díky umu zpracovatelů mohly stát
druhotnými surovinami místo toho, aby skončily jako odpad.
Současné normy použití nebezpečných látek v nových výrobcích prakticky vylučují nebo
je omezují na naprosté minimum tam, kde
je ani moderní technologie zatím nedokáží
nahradit. U starších spotřebičů, které už dosloužily a nyní se dostávají ke zpracování, se
ale s nimi zpracovatelé stále setkávají. Právě
proto je důležité, aby své práci opravdu dobře
rozuměli.
Vražedná trojice: kadmium, azbest, šestimocný chrom
Při ochraně kovů před korozí, především
v elektrotechnice, se například dříve hojně využívalo kadmium. To je toxická látka, která se
do těla dostává potravou a dýcháním. Ukládá
se především v ledvinách, ale také v játrech,
která poškozuje. Může způsobit chudokrevnost nebo osteoporózu. Kadmium patří mezi
karcinogenní látky.
Ve starých sporácích nebo pračkách se
běžně používal azbest. Ten je silně karcinogenní. Jeho vlákna se při vdechování zabodávají do plic a postupně mohou vyvolat rakovinu
plic nebo fibrózu.
Další z nebezpečných látek, s nimiž si zpracovatelé musejí umět poradit, je šestimocný

chrom. Ten poškozuje dýchací cesty a může
vést k perforaci nosní přepážky nebo k bronchitidě. Jeho sloučeniny mohou vyvolat rakovinu plic.
Tato nebezpečí si často neuvědomují různí amatérští „recyklátoři“, kteří se snaží staré
spotřebiče rozebírat a využít některé jejich
části – například kompresory z lednic nebo
motory z praček.
Zpracovatelé musejí být špička v oboru
Pro kolektivní systémy zajišťující sběr a ekologické nakládání s vysloužilými spotřebiči je tedy
velmi důležité, aby měly za partnery jen zpracovatele, kteří jsou špičkami ve svém oboru.
Například náš největší kolektivní systém,
ELEKTROWIN, a. s., v současné době spolupracuje se společnostmi AGM recykling,
s. r. o., FERMET, s. r. o., Charita Opava, Kovohutě Příbram nástupnická, a. s., MarketaRemone s. r. o., MHM EKO, s. r. o., ODAS
ODPADY, s. r. o., OZO Ostrava, s. r. o., Praktik system, s. r. o., Pražské služby, a. s., RESPONO, a. s., Rumpold, s. r. o., Rumpold-T
(chráněná dílna), s. r. o., ŘEMPO HOLOUBEK
PARTNER, S-FIRMA, s. r. o., STEELMET,
s. r. o. a ZELENÁ DÍLNA, s. r. o.
Odevzdávejte na místa zpětného odběru
kompletní spotřebiče! Chráníte tím zdraví
sobě i svému okolí!
Renáta Petelíková
odbor technických služeb
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Odvrácená tvář dotací
Dotace, dotace, dotace. Pro mnohé asi vedle otevření hranic nejviditelnější přínos
členství v Evropské unii. Často také měřítko úspěšnosti komunálních politiků, pro
obce realizace projektů, na které by jinak nebylo…
Dotace ale mají i svoji odvrácenou tvář, o níž se
zatím moc nemluví. Mělo by se. Přijímání evropských darů rozhodně není zdarma. Také přinesly
rozsáhlé pokřivení českého ekonomického a politického prostředí. A možná je to cena až příliš
vysoká.
Tisíce lidí se živí tím, že „píší projekty“ – nic
nevymýšlejí ani nevytvářejí, jen nápady a potřeby
jiných popisují na desítkách stránek tak, aby se
„vešly“ do podmínek dotace… A pokud je žádost
úspěšná, sepisují výkazy, monitorovací zprávy
apod. Účtují si za to desetitisíce nebo statisíce.
U naší nové školky to vyšlo bratru na milion. Mnoho obcí navíc zaplatilo konzultantům zbytečně,
když nakonec byla jejich žádost zamítnuta.
Nehospodárnost a investice mimo pořadí důležitosti
Obce často neinvestují tam, kde by to nejvíce potřebovaly, ale do projektů, kde je možnost
získat dotaci. Ano, je to i náš případ – když je
možnost získat 80 % na cyklostezku, požádali
jsme, protože z vlastního bychom těžko nějakých
17 milionů za cyklostezky dali, ale za 4 miliony to
už stojí. Naopak jiné projekty se odkládají… Třeba
by někdy mohla být dotace, tak raději počkáme.
Ještě nedávno se dávaly dotace často i nad
90 % celkových nákladů… A protože „z cizího
neteče“, plánovaly se nesmyslně ambiciózní projekty. V Černošicích např. Bike & Ride za 27 milionů. Než padl kvůli chybné přípravě, auditu a boji
tehdejší radnice s krajským hejtmanem, přinesl
náklady zhruba 4 milionů korun.
Naše město si v minulém období naplánovalo
i velkoryse navrženou školku daleko od jiné zástavby (ještě před položením základního kamene
šlo přes 10 milionů do sítí a přístupové komunikace). První žádost se totiž podávala v době,
kdy dotace měla být asi 90 % nákladů. Jenže se
uspělo až na podruhé, a to už byla jen cca 50 %.
Celé spodní „technické“ patro školky je dnes de
facto prázdné… Kdybychom stavěli za své, udělali bychom ji menší, levnější, možná jinde.
Systém dotací působí demotivačně z hlediska dosahování nízkých cen. Pokud se vysoutěží
levněji, pokrátí se úměrně i dotace… V tendru na
stavbu Komenského ulice jsme ušetřili 6,75 milionu díky velké konkurenci a využití elektronické
aukce. Pro město z úspory ale zbude méně než
polovina, zbytek si nechá poskytovatel dotace.
Budiž, i tak nás to těší. Ale v dobách, kdy dotace
byly až 90 % celkových nákladů, se asi za těchto
podmínek o úspory snažil opravdu málokdo.
Zdroj obživy pro zástupy konzultantů
Při nástupu do úřadu jsem přišel k již rozeběhnuté dotaci na „zkvalitnění řízení“. Součástí bylo
např. i zpracování strategického plánu města
a úřadu nebo příručky projektového řízení. Každý z těchto dokumentů vyjde na několik set tisíc.
Dotace pokrývá 85 %, takže by nás to nemuselo
pálit. Jenže já mám pochybnosti, zda pro nás
mají hodnotu aspoň té naší malé spoluúčasti ve
výši desítek tisíc korun… Myslím, že strategický
plán ani nemůže zpracovat externí firma, jejíž
konzultanti Černošice pořádně neznají. Jenže
vítěz se vybírá nejčastěji jen podle ceny – nevyhraje nejchytřejší a nejschopnější, ale ten, který
čistě náhodou při zasílání nabídky nastřelí nižší
cenu než všichni ostatní… Díky dotacím je u nás
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spousta firem, které by se v čistě tržním prostředí
neuživily. Zpracování nového strategického plánu (předchozí je z roku 2008) je zátěží pro celý
úřad – protože za konzultanta to stejně musíme
vymyslet my… Když jsme nastoupili po volbách
do funkcí, resp. než jsme se rozkoukali, bylo už
příliš pozdě celou dotaci odmítnout… Kdybych
to mohl vrátit zpět, udělal bych to – ušetřil bych
peníze Evropě i Černošicím a spoustu času
k tomu.
Evropské dotace se staly dojnou krávou pro
některé vyvolené firmy… Někdy byly zřejmě celé
programy ušity na míru konkrétní firmě – např.
projekt tzv. Technologického centra (žádost
o dotaci podána v předchozím volebním období.
Černošice dostaly peníze na nové servery, spisovou službu a ekonomický software. Ze 7 milionů
zaplacených firmě Gordic byl sice jen 1 milion
z vlastního, ale teď budeme platit skoro 2 miliony ročně na udržovací licence. Když potřebujeme něco upravit, s něčím poradit, platíme firmě
1.500 Kč na hodinu. A tzv. udržitelnost projektu
je 5 let, cesta zpět nevede. Takže nakonec nás ta
velkorysá dotace přijde draho. Svůj systém firma
dodala mnoha dalším městům v celé republice…
Můžete sčítat či násobit, prostě to je dost slušný
business. Aspoň ale tato dotace měla pro nás reálný kladný přínos – i když pěkně drahý.
Korupce a deziluze kolem dotací
Dotace také svádějí ke korupčním či jinak nečistým praktikám. Už několik českých programů
mělo problémy a byl pozastaven přísun evropských peněz – např. kvůli podezření z korupce
operační programy Životní prostředí, Doprava
nebo ROP Severozápad, dále ROP Severovýchod, ROP Jihozápad. Ale nemusí jít jen o úplatky do vlastní kapsy těch, kdo rozhodují. Např.
se může obec dohodnout s předem vybranými
firmami, že do ceny započítají nějaké skryté rezervy na něco mimo rámec dotace... Nebo obce
podlehnou přesvědčování, že uspějí, jen když
vše svěří konkrétní firmě, která se pak „postará“
i o výběr dodavatele…. V Černošicích jsou dnes
všechny zakázky na internetu a takové praktiky
nepřipadají v úvahu. Ale není to dlouho, co se
zadávací podmínky osobně nosily v destičkách
předem vybraným firmám. Současná česká vláda naštěstí prosadila zákon, podle kterého se už
na web budou dávat zakázky povinně všude.
Mimochodem, celý systém má velkou
rezistenci vůči změnám mimo jiné proto, že
mnoho informací zůstává pod pokličkou. Noví
starostové nejspíš mlčí o tom, co se dozví
o praktikách svých předchůdců, resp. ani nemají motivaci po nich pátrat. Kdyby někdo třeba
i v dobrém úmyslu chtěl odhalit pochybné praktiky z minulosti, může nakonec poškodit svoji
vlastní obec i sám sebe, kdyby se nějaká dotace
musela vracet. Navíc často by nešlo pochybení
prokázat, protože řada sporných praktik se dá
ukrýt do formálně bezchybných procesů. Na nejvyšších místech i veřejnosti se pak může zdát, že
je s dotacemi vše v nejlepším pořádku.
Obce potřebují peníze na tvrdé projekty
V médiích i odborných kruzích se již delší dobu řeší, že se např. ministerstvu školství
nedaří čerpat evropské dotace – v operačním
programu Výzkum a vývoj pro inovace (VaVpI)

bylo koncem roku vyčerpáno méně než 1 %
místo potřebných 15 % z celkové alokace.
Hrozí, že miliardy budeme muset vracet
Evropě. Nemyslím ale, že by to byla taková tragédie. Mnohem více mě děsí, že by ty peníze
mohly být narychlo rozdány v pochybných projektech skoro za nic. V posledních týdnech
jsem se na ministerstvu financí a skrze Svaz
měst a obcí snažil zasadit o to, aby si česká
vláda s Evropskou komisí pokud možno vyjednala dílčí přesun nečerpaných prostředků
z některých operačních programů tam, kde je
města a obce nejvíce potřebují, tj. na projekty na
základní infrastrukturu a vybavenost. Považoval
bych to za vhodnější postup, než když se ministerstvo školství rozhodlo za 99 milionů najmout
právníky, kteří mu s čerpáním dotací a řízením
veřejných zakázek mají poradit a pomoci.
Špatnou zprávou v současných českých podmínkách a s dosavadními zkušenostmi je i to, že
v příštím programovém období evropských dotací 2014–2020 má na tzv. „měkké projekty“ jít
naprostá většina evropských peněz. Bojím se, že
předražené, nepotřebné a nekvalitní konzultační,
školicí a další služby budou české prostředí otravovat ještě dlouho, a naopak na základní potřeby
mnoha obcí, jako jsou třeba čistírny odpadních
vod, kanalizace nebo školy a tělocvičny, peníze
už just nebudou.
V součtu by možná vyšlo lépe a s menšími
negativními vedlejšími dopady, kdyby se obcím
peníze rozdaly rovnoměrně podle počtu obyvatel. Bylo by to férovější, čistší a dalo by se lépe
plánovat.
Ale nebojte – i přes tento kritický pohled
i nadále v oblasti dotací děláme pro město maximum. Letos jsme kromě rekonstrukce Komenského ulice dostali dotaci také na autobusové
zastávky a na dobudování cyklotras na Radotín
a na Dobřichovice, žádáme o podporu na několik dalších komunikací a zateplení jedné budovy
školy, budeme žádat na rekonstrukci čistírny odpadních vod a na tělocvičnu u základní školy…
Zatím máme velmi vysokou úspěšnost a ještě
v rámci současného období evropských dotací
2017–2013 chceme pro Černošice na „tvrdé“
projekty získat co nejvíce.
Filip Kořínek

Těžba břidlicového plynu
Vážení spoluobčané,
možná jste zaregistrovali v médiích informace o úmyslu zahraničních společností těžit
v CHKO Český kras břidlicový plyn.
V tuto chvíli město Černošice, jehož území
se těžba přímo netýká, ale pochopitelně
nám osud blízké lokality není lhostejný,
vyjádřilo podporu obcím, které se rozhodly
plány těžařských společností zastavit.

PETIČNÍ PODPISOVÉ ARCHY PROTI
PRŮZKUMU A TĚŽBĚ BŘIDLICOVÉHO
PLYNU NA KARLŠTEJNSKU JSOU
K DISPOZICI V ÚŘEDNÍ HODINY V PODATELNĚ MĚSTSKÉHO ÚŘADU A KE
STAŽENÍ NA WEBU MĚSTA. ARCHY,
KTERÉ SI SAMI STÁHNETE A PODEPÍŠETE, MŮŽETE DO PODATELNY
MĚSTSKÉHO ÚŘADU PŘINÉST A MY
ZAJISTÍME JEJICH HROMADNÉ ODESLÁNÍ NA PŘÍSLUŠNÉ MÍSTO.

Daniela Göttelová
místostarostka

z radnice

Co na složenkách nebylo
aneb na co se občané nejčastěji ptají
Rozeslání složenek na placení poplatku za komunální odpad vyvolalo velký zájem
občanů a úřednice finančního odboru denně poskytují odpovědi na desítky e-mailů a telefonů. Přinášíme vám odpovědi na nejčastější otázky.
Co je to KO?
KO je zkratka slov komunální odpad.
Podle čeho se poplatek stanoví?
Poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (zkráceně KO) stanoví obecně závazná vyhláška města Černošice č. 2/2010 ve znění vyhlášky č. 1/2011
o místních poplatcích, Hlava VII. Vyhláška je
zveřejněna na webu města v odkazu Město
Černošice/Vyhlášky nařízeni opatření/Obecně
závazné vyhlášky nebo na úřadě.
Do kdy má být poplatek zaplacen?
Splatnost poplatku za KO je podle vyhlášky
ve dvou splátkách vždy nejpozději do 31. 3.
a do 30. 9. běžného roku nebo jednorázově
do 31. 3. běžného roku. To, zda poplatník platí
v jedné nebo dvou splátkách, si určil poplatník
sám při přihlášení poplatkové povinnosti na
úřadě. Lze to také dovodit z částky na zaslané
složence.
Kolik se platí za jednoho občana? Platí děti
méně?
Poplatek na 1 poplatníka je stanoven vyhláškou na 492 Kč za rok. Všichni občané platí
stejně.
Jak se příští rok dozvím, že mám zaplatit?
Poplatková povinnost je dána obecně závaznou vyhláškou. Každý občan by měl své
povinnosti sledovat sám. Jsme si vědomi, že
takových povinností je hodně, a proto jsme připraveni informovat občany v předstihu o termínech, připomínat sazby atd...
V některém z příštích čísel IL zveřejníme návrhy, jak bude úřad informovat v příštím roce.

Granty města
pro rok 2012
Na svém zasedání dne 7. 3. 2012 schválilo zastupitelstvo města granty pro práci s mládeží, kulturní a sociální granty. Žádosti nejprve posuzovaly
příslušné komise, poté je (výjimečně s drobnými
úpravami) předala ke schválení zastupitelstvu rada
města. Překvapilo nás, kolik žádostí obsahovalo
chyby v rozpočtové položce, několik žádostí jsme
proto vracely k dopracování. Tyto nedostatky však
ani v jednom případě nebyly důvodem k vyřazení
z grantového řízení. Rády bychom na tomto místě
vyzdvihly velmi profesionálně zpracovanou žádost
skautů (Junák, o. s.) a občanského sdružení ProKultura. Věříme, že finanční prostředky, které město jako každý rok uvolnilo ze svého rozpočtu, pomohou všem příjemcům grantů ke kvalitnější práci,
ať už s dětmi, nebo v kulturní či sociální oblasti.
Závěrem nezbývá než dodat přání, abychom měli
příští rok peněz na rozdávání ještě více 
Lenka Kalousková, členka rady města
Lenka.kalouskova@mestocernosice.cz
Daniela Göttelová, místostarostka
Daniela.gottelova@mestocernosice.cz

Nedostanu-li příští rok složenku, jak se dozvím čísla, která mám zadat při platbě?
Doporučujeme poznamenat si svůj variabilní
symbol a číslo účtu a příští rok do 31. 3. jednorázově zaplatit převodem z banky nebo zadat
trvalý příkaz na platbu 1x ročně částku z letošní
složenky na číslo účtu a variabilní symbol – tím
to bude vedené v bance a nebude potřeba si
to pamatovat. Pak také vždy existuje možnost
napsat nebo zatelefonovat úřednicím finančního odboru (kontakty níže) a ty rády poskytnou
potřebné informace.
Můžu letos i příští rok platit poplatek v pokladně na úřadě?
Ano, samozřejmě, i nadále si poplatník může
zvolit, zda zaplatí poplatek hotově na pokladnách městského úřadu, a to nejenom v Černošicích, ale od letošního roku nově i na pokladně
na pracovišti v Praze, Podskalská 19.
Pokladní hodiny: pondělí a středa 8.00–
17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–12.00
Kde se dozvím aktuální informace?
Aktuální informace zveřejňujeme na webu
města v odkazu aktuality, případně na stránce
finančního odboru. Na důležité akce upozorňujeme v předstihu v Informačních listech. A také
mohou občané kontaktovat úřednice finančního odboru, které jsou připraveny zodpovědět
všechny dotazy týkající se místních poplatků:
Dagmar Ovečková, dagmar.oveckova@mestocernosice.cz, 251 081 518
Martina Vrátná, martina.vratna@mestocernosice.cz, 251 081 518
Jana Ullrichová, vedoucí finančního odboru,
jana.ullrichova@mestocernosice.cz

Kulturní granty
Název projektu
E.I.T.Voices v rámci kult.dění
v Černošicích 2012
Mikulášské trhy
Ples sportovců, Sokolská sletová akademie
Umění (nejen) pro děti
Mariánská pouť 2012
JAZZ Černošice 2012 –
mezinárodní jazzový festival
Kočárková ralley – Dětský den Černošice
Divadelní představení:
The History of England 2.díl
Beseda pro Černošice
Podpora činnosti dámské taneční
a šerm.skupiny Reginleif 2012
Podpora činnosti skupiny
historického šermu Alotrium v r. 2012
Garage Sale Černošice (jaro a podzim 2012)
Kult Černošice
Kino Černošice 2012
Kultura v Černošicích
Chorus Angelus zpívá
pro radost v Černošicích
Mifun – koncerty dětí s profesionály
Projekty iniciativy PĚTATŘICET KAKAJÍ
Jarmareční divadlo a další
doprovodný kulturní program
CELKEM

Schváleno
zastupitelstvem
9.333
8.000
4.500
34.167
12.167
68.833
0
5.500
4.667
3.333
10.667
3.667
3.833
57.833
28.167
17.167
22.667
14.667
20.833
330.000

Svoz bioodpadu
Svoz bioodpadu firmou
Rumpold-P, s. r. o., probíhá opět
od 1. března 2012
do 15. prosince 2012 každý
týden, a to vždy ve středu
od 7.00 hod.
V praxi se velmi osvědčily svozové nádoby –
kontejnery hnědé barvy, které si občané zakoupí
sami. S těmito kontejnery se dobře manipuluje
a jsou pro občany i ekonomicky výhodné na rozdíl od biopytlů, které jsou náhradním nouzovým
řešením. Pytle na bioodpad lze zakoupit v pokladně MěÚ, Riegrova 1209, Černošice nebo
v areálu technických služeb, Topolská 660,
Černošice.
Renáta Petelíková
odbor technických služeb

Správní odbor
Městského úřadu
Černošice
upozorňuje,
že od 1. 3. 2012 byly prodlouženy
úřední hodiny na oddělení osobních
dokladů správního odboru Městského úřadu Černošice, a to v úterý a ve
čtvrtek do 14.00 hodin. Doporučujeme
klientům využít těchto prodloužených
hodin na vyřízení agendy cestovních
dokladů a občanských průkazů.

Přehled výše schválených grantů
pro práci s mládeží:
Název sdružení
Hasiči
Chorus Angelus
Judo
Junák, o. s. (skauti)
Karate
Mraveniště
(mateřské centrum)
Nevers
Pramínek
SK Černošice – kopaná
SK Černšošice – lední
hokej
SK Černošice – tenis
SK Kazín – fotbal
Sokol
Celkem rozdáno

Dotace schválená
zastupitelstvem
v tis. Kč
10
10
15
60
25
35
5
25
40
73
40
25
100
463 tis.

Granty pro oblast sociální
Organizace

Schváleno
zastupitelstvem
Farní Charita Neratovice 0
Modrý domeček Řevnice 5.000 Kč
Diakonie ČCE
5.000 Kč
7

z radnice

Z 41. jednání Rady města Černošice ze dne 27. 2. 2012
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJETKU
Rada města Černošice:
• souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 k nájemní
smlouvě ze dne 5. 1. 2009 ve znění Dodatku
č. 1 ze dne 15. 6. 2011 týkající se pozemků č. parc. 4046, 4047 a části 4049/1, a to
změnou Čl. IV. původní nájemní smlouvy týkající se zvýšení nájemného z 10 Kč/m2/rok,
tj. celkem 3.860 Kč/rok na 50Kč/m2/rok, tj.
celkem na 19.300 Kč/rok;
• bere na vědomí informace z jednání se společností BOHEMIATEL, s. r. o., ve věci položení chrániček pro optické kabely v ulici Komenského, Pod Horkou, Poštovní a Riegrova
v souvislosti s rekonstrukcí ulice Komenského
a souhlasí s položením chrániček HDPE pro
optické kabely v ulici Komenského, Pod Horkou, Poštovní a Riegrova podle zpracovaného
návrhu společnosti BOHEMIATEL, s. r. o.,
zastupující společnost T-Systems Czech Republic, a. s., s tím, že jedna z chrániček vedoucí ulicí Komenského od křižovatky s ulicí
Na Poustkách až na křižovatku s ulicí Vrážská
a do ulice Riegrova k objektu č. p. 259 bude
po dokončení bezplatně předána městu, společnost BOHEMIATEL, s. r. o., městu poskytne částku 243.000 Kč jako náhradu za provedení zpevněného povrchu v místech rýhy
v Komenského ulici a za podmínky, že bude
před vydáním územního rozhodnutí o umístění
předmětné stavby uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro
uložení chrániček mezi společností BOHEMIATEL jako stranou oprávněnou a městem
Černošice, jako stranou povinnou;
• souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s., pro
uložení kabelového vedení na pozemku parc.
č. 1457 v obci a k. ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice za 500 Kč; na pozemku
parc. č. 1984 v obci a k. ú. Černošice ve
vlastnictví města Černošice za 2.000 Kč; na
pozemku parc. č. 5288/1 (PK 712), v obci
a k. ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice za 400 Kč; na pozemku parc. č. 2702/20
v obci a k. ú. Černošice ve vlastnictví města
Černošice za 500 Kč;
• souhlasí s uzavřením sml. o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce,
a. s., pro uložení kabelového vedení na pozemku PK 646/1, KN 981/3 a KN 948, všechny
v obci a k. ú. Černošice ve vlastnictví města
Černošice za 104.500 Kč; na pozemek p. č.
3620/2 (PK 530/3), 3621 a 3574/1 (PK
530/3), všechny v obci a k. ú. Černošice ve
vlastnictví města Černošice za 8.000 Kč;
• souhlasí s nabídkou firmy Šetelík Oliva,
s. r. o., na vypracování projektové dokumentace vodovodního řadu a veřejných částí přípojek v ulicích Pardubická, Pod Višňovkou,
V Kosině a části ulice Jansova za 60.000 Kč
bez DPH;
• souhlasí s uzavřením sml. o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene mezi Středočeským krajem a městem Černošice pro umístění
stavby „Vodovodní řad v ulici Radotínská, Černošice“ na pozemku PK 196/2 v obci a k. ú.
Černošice ve vlastnictví Středočeského kra8
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je, kde bude město jako strana oprávněná
a Středočeský kraj jako strana povinná, za
2.400 Kč;
schvaluje kupní smlouvu na ideální 1/4 pozemků parc. č. 396/7 a 396/8, oba v k. ú.
Černošice od vlastníka, včetně závazku budoucího darování částky 35.000 Kč, která
bude městu zaplacena společností ČEZ Distribuce, a. s., za zřízení věcného břemene
na pozemcích, které jsou předmětem koupě
městem a ukládá starostovi předložit tuto
smlouvu k projednání zastupitelstvu;
souhlasí
1.	s výběrem nabídky Ing. Melichara za
84.000 Kč vč. DPH pro výkon činnosti
technického dozoru investora při akci Rekonstrukce ulice Komenského
2.	s výběrem nabídky DOMSTAV, s. r. o., pro
výkon koordinátora BOZP při akci Rekonstrukce ulice Komenského za 45.500 Kč
bez DPH;
konstatuje, že město Černošice nedisponuje
pozemkem splňujícím žadatelem uváděné požadavky pro umístění prodejního stánku (prodej točené zmrzliny) ve formě prefabrikovaného kontejneru s možností napojení na stavby
veřejné technické i dopravní infrastruktury
a nebude tento záměr podporovat;
souhlasí se stavbou RD na pozemku parc.
č. 1950 v Dobříšské ul. a s napojením pozemku parc. č. 1950 na komunikaci v Dobříšské
ul. a s uzavřením plánovací smlouvy o poskytnutí příspěvku 80.000 Kč na veřejnou technickou infrastrukturu města;
souhlasí s vybudováním vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro chatu č. e. 1185
v ulici Na Drahách;
souhlasí s vybudováním vodovodní a kanalizační přípojky pro pozemek parc. č. 2864/1
a plynové přípojky pro pozemky parc.
č. 2864/1 a 2866 v Mokropeské ul.;
souhlasí s novým kabelovým vedením vč. rozvodné skříně v oblasti Na Pískách;
souhlasí s vybudováním nového kabelového
vedení NN v chatové osadě Slunečná;
souhlasí se scelováním pozemků parc.
č. 1598/9 a 1598/6 v Dobřichovické ulici;
souhlasí s uzavřením 13 nájemních smluv
na užívání městských pozemků č. parc. PK
493/10 a 717/4 (část), č. parc. KN 479/1
(část), 1158/1, 1158/5, 3935/11, 3926,
2245/5 (část), 1160, 4046, 4047, 4049/1
(část), 4032, 4033/2, 5252/7 (část),565,
4052/2, 4034/1, 4035/1 (část), 4078/1,
4078/2 na dobu určitou od 1. 3. 2012 do
31. 12. 2012 za cenu 20 Kč/m2/rok;
a souhlasí
1. s ponecháním původní ceny nájmu z roku
2011 pro pozemky nebo jejich části č. parc.
PK 692/1 a KN 4893/1, 5125/27 i na rok
2012 – t. j. za cenu 9 Kč/m2/rok
2. s e snížením výměry z 310 m2 na 100 m2
celkem u pozemků č. parc. KN 4038/1
(část), 4037/1 za cenu 20 Kč/m2/rok
3. s e stanovením termínu do 30. 3. 2012 na
vyklizení pozemků, ke kterým nebyla uzavřena nájemní smlouva na r. 2012 – č. parc.
PK 369/2 (část),728 (část) a KN 4709/4

• souhlasí s umístěním fotovoltaické elektrárny
na střeše budoucího RD na pozemku parc.
č. 1682/157 v Jitřní ulici;
• souhlasí se stavbou RD na pozemku parc.
č. 858/1 v Karlické ul.; s připojením pozemku
parc.č. 858/1 na komunikace v Karlické ulici;
s uzavřením plánovací smlouvy o poskytnutí
příspěvku 40.000 Kč na veřejnou technickou
infrastrukturu města;
(PRO: 4; PROTI: D. Göttelová; ZDRŽEL SE:
F. Kořínek, L. Kalousková)
• souhlasí se stavebními úpravami RD č. p.
1531 v Pardubické ulici;
• souhlasí s úpravou nájemného v návaznosti
na uzavřené nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor o inflační koeficient 1,9 % podle
předloženého návrhu a s uvedeným postupem
vymáhání dlužných pohledávek.
ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ
Rada města Černošice:
• schvaluje
zrušení
usnesení
Rady
č. R/32/26/2011 ze dne 7. 11. 2011, číslo
usnesení 2.6.2 – Městský rozhlas;
• schvaluje objednání benchmarkingové analýzy u společnosti Vzdělávací centrum pro
veřejnou správu ČR, o. p. s., za cenu max.
49.500 Kč vč. DPH, z níž bude 85 % hrazeno
z dotace EU;
• souhlasí s objednáním 4 kompletů dýchacích
přístrojů Dräger PSS 7000 pro potřeby JSDH
Mokropsy od firmy Dräger Safety, s. r. o., se
sídlem Pod Sychrovem I-64, Praha 10 – nabídková cena celkem 329.529,80 Kč (včetně
DPH);
• schvaluje Obecně závaznou vyhlášku
č. 3/2012, kterou se vydává Požární řád města Černošice a doporučuje zastupitelstvu
vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012,
kterou se vydává Požární řád města Černošice;
• souhlasí s návrhem komise školské a pro
mládež na udělení grantů na rok 2012 a doporučuje zastupitelstvu udělení grantů projednat a schválit;
• bere na vědomí navržený postup ve věci pronájmu prostor v ul. Zdeňka Lhoty 1009 v Černošicích (uzavřená podnájemní smlouva je od
počátku neplatná, dojde k předání prostor,
město má zájem na smírném vyřešení situace, výzva k dalšímu jednání se zástupci Fidea
Consulting, a. s.);
• schvaluje podepsání smlouvy o poskytování služeb fotografa s panem Kubínem za
2.500 Kč měsíčně.
FINANČNÍ ODBOR
Rada města Černošice:
• bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města krajským úřadem;
ukládá finančnímu odboru navrhnout opatření k nápravě chyb a nedostatků a předložit
je k projednání radě města, zveřejnit zprávu
o výsledku přezkoumání hospodaření města
podle zákona a předložit zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření města k projednání
zastupitelstvu města jako součást závěrečného účtu;

z radnice
• bere na vědomí návrh rozpočtového výhledu
města na období 2013–2015 a doporučuje
zastupitelstvu rozpočtový výhled ke schválení;
• souhlasí s nabídkou spol. Gordic, s. r. o., na
řešení přenesené daňové povinnosti za cenu
36 tis. Kč bez DPH.
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A CESTOVNÍHO
RUCHU
Rada města Černošice bere na vědomí návrh
kulturní komise na udělení grantů na rok 2012
a předkládá zastupitelstvu k projednání a ke
schválení.
ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU
Rada města Černošice:
• souhlasí s umístěním dopravního zrcadla,
které bude umístěno u křižovatky ul. Slunečná
a ul. Lipová s celkovými náklady cca 8.500 Kč

a současně souhlasí s přijetím daru ve výši
4.000 Kč na jeho pořízení;
• souhlasí s nabídkou United Architect Studio,
s. r. o., na zpracování změny územního plánu
sídelního útvaru Kosoře za 36.000 Kč včetně
DPH.
ODBOR TECHNICKÝCH SLUŽEB
Rada města Černošice souhlasí s nákupem motorové pily od firmy Stihl za 7.590 Kč vč. DPH.
RŮZNÉ
Rada města Černošice:
• schvaluje Smlouvu o dodání a montáži prvků
dětského hřiště – Park DPS za 374.353 Kč,
Smlouvu o dodání a montáži prvků dětského hřiště – Park DPS (montáž) za 6.152 Kč
a Smlouvu o dodání a montáži prvků dětského hřiště – Oáza Klatovská za 118.276 Kč se
společností Tomovy parky, s. r. o.;
• bere na vědomí zápis ze 13. jednání komise

životního prostředí dne 15. 2. 2012 a souhlasí s návrhy komise a ukládá OTS zajistit jejich
realizaci, v případě úprav zeleně u kostela
v Komenského ulici s přihlédnutím k budoucímu architektonickému řešení celého prostoru;
• bere na vědomí zápis ze 13. jednání komise sociální a pro péči o seniory ze dne
22. 2. 2012; nesouhlasí s přidělením grantu
Farní charitě Neratovice; souhlasí s přidělením grantu pro Sociální firmu Modrý domeček, Občanské sdružení náruč, Řevnice ve
výši 5.000 Kč a Diakonii ČCE – středisko
v Praze 5 – Stodůlkách ve výši 5.000 Kč
a doporučuje zastupitelstvu rozdělení grantů v sociální oblasti projednat a schválit;
• schvaluje Smlouvu o účasti v marketingové
akci BluePilot se společností NAR marketing,
s. r. o., na zajištění školení v oblasti elektronických aukcí za 8.000 Kč (bez DPH) a bezúplatného přístupu do Virtuální aukční síně
PROe.biz.

Z 42. jednání Rady města Černošice ze dne 12. 3. 2012
TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Rada města Černošice jmenuje s účinností
od 15. 3. 2012 pana Šebka vedoucím odboru
informatiky MěÚ Černošice.
•
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJETKU
Rada města Černošice:
• schvaluje záměr pronajmout části pozemků
č. parc. PK 728 a PK 369/2 a souhlasí s ponecháním původní ceny nájmu z roku 2011
pro části pozemků č. parc. PK 728 a PK
369/2 i na rok 2012 za cenu 9 Kč/m2/rok;
• bere na vědomí informace o poruše dmychadla v ČOV a o nutnosti jeho náhrady a souhlasí s ohledem na vysokou cenu opravy stávajícího dmychadla, s pořízením nového dmychadla
shodného typu od společnosti Kubíček VHS,
s. r. o., za cenu 78.083 Kč bez DPH;
• nesouhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene pro přesah požárně nebezpečného prostoru stavby
prodejní haly na pozemku č. parc. 4271/53
na pozemek ve vlastnictví města č. 4271/25
v k. ú. Černošice v rozsahu 74 m2;
• souhlasí s výběrem nejvýhodnější nabídky společnosti Jiří Majer – elektro za
81.976,60 Kč bez DPH pro zhotovení veřejného osvětlení v Lidické ulici;
• souhlasí s nabídkou firmy AQUACONSULT,
s. r. o., na realizaci odkalovacího místa na vodovodním řadu v Jičínské ulici za 48.860 Kč
vč. DPH;
• souhlasí se stavbou zastřešeného bazénu na
pozemku parc. č. 2013/1 v Lidické ulici;
• souhlasí s vybudováním relaxačního centra s dětským klubem na pozemku parc.
č. 1682/147 v Jitřní ul. v souladu s dříve vydaným územním rozhodnutím s tím, že současně
se stavbou centra bude na náklady investora
vybudován i chodník podél pozemku parc.
č. 1682/147 v Jitřní i v Dobřichovické ulici
a s uzavřením plánovací smlouvy o poskytnutí
příspěvku na veřejnou technickou infrastrukturu ve výši 280.000 Kč (plánovanou stav-
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bou vznikne 7 nových bytových a nebytových
jednotek) a na vybudování chodníku v Jitřní
a Dobřichovické ulici v celé délce pozemku
stavebníka;
souhlasí s instalací nové základnové stanice
mobilní komunikace na střeše DPS ve Vrážské ulici a s uzavřením nájemní smlouvy o instalaci nadzemního komunikačního vedení
včetně opěrných bodů na budově DPS v majetku města za roční nájemné 180.000 Kč;
souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s., pro
uložení kabelového vedení na pozemku parc.
č. 5310/11 v obci a k. ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice za 3.000 Kč;
souhlasí s vybudováním nové základnové
stanice mobilní komunikace na domě č. p.
1032 v ulici Na Vyhlídce;
souhlasí se stavbou zahradního domku na pozemku parc. č. 2702/26 v Kladenské ulici;
souhlasí s novým uspořádáním zpevněných
ploch na pozemcích parc.č. 1726 a 1727
v Mokropeské ulici;
souhlasí s přičleněním pozemků ve vlastnictví města k nově vznikající honitbě Třebotov za
100 Kč/ha za rok;
souhlasí s uzavřením třístranné smlouvy
o zřízení věcného břemene s RWE GasNet,
s. r. o., a žadatelkou pro zřízení ST Plynovodní Přípojky na pozemku parc. č. 1478 v obci
a k. ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice za 1.224 Kč;
bere na vědomí informace o doporučení
finančního auditu týkající se nevyhovujícího
programu pro evidenci nemovitého majetku
města a ukládá úseku právnímu ve spolupráci s odborem investic vypovědět smlouvu
o dílo s firmou Real Soft Brno;
souhlasí s provedením úprav vedení veřejného osvětlení pro areál technických služeb
v Topolské ulici podle varianty I cenové nabídky ve výši 41.132,52 Kč bez DPH ze dne
5. 3. 2012 předložené společností Elektroštika, s. r. o;

• bere na vědomí informace o špatném stavu
pororoštů kolem jemných česlí v ČOV a o nutnosti jejich výměny a souhlasí s výměnou pororoštů za nové v ceně 39.000 Kč bez DPH,
jejichž nákup a montáž zajistí společnost
AQUACONSULT, s. r. o.;
• souhlasí se stavebními úpravami komunikace
Jitřní, jimiž dojde k napojení přiléhajících pozemků určených pro stavbu RD, za podmínky, že chodník bude v celé délce i v místech
vjezdů v jedné výškové úrovni bez podélného
spádu v místech vjezdů a s max. příčným spádem 2 % v souladu s variantou 1 vzorového
řešení vjezdů na pozemky zpracovaného společností CityPlan v únoru 2012;
• souhlasí
1. s uzavřením dohody o narovnání s nájemkyní (dle které dojde k ukončení užívání
nebytového prostoru v budově ul. Zdeňka Lhoty čp. 1009 v Černošicích ke dni
31. 3. 2012) dle přílohy č. 1 k usnesení
2. s uzavřením dohody o splátkách dluhu za
užívání nebytového prostoru v budově v ul.
Zdeňka Lhoty čp. 1009 s nájemkyní (celkový dluh ve výši 77.181 Kč bude zaplacen
v 5 splátkách po 15 436,20 Kč splatných
nejpozději ke dni 31. 10. 2012) dle přílohy
č. 2 k usnesení;
• bere na vědomí informace k žádosti o úhradu částky za odnětí půdy parc. č. 4271/26
a parc. č. 4271/54 v k. ú. Černošice ze zemědělského půdního fondu; konstatuje, že
rada města není oprávněna rozhodovat o odnětí půdy ze ZPF, o výši odvodů za její odnětí
ani o jejich snížení či prominutí, což přísluší
příslušného orgánu ochrany ZPF, který o tom
rozhoduje na základě zákona a v přenesené působnosti a nesouhlasí s poskytnutím
částky 388.800 Kč jako kompenzace výše
odvodů za odnětí pozemků parc. č. 4271/26
o výměře 260 m2 a parc. č. 4271/54 o výměře 133 m2, které mají kulturu trvalý travní
porost, z kupní ceny za tyto pozemky prodané
městem v roce 2010;
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z radnice
• souhlasí s výběrem návrhu řešení revitalizace veřejného prostranství „STARÁ NÁVES“
v Komenského ulici zpracovaného společností GRIDO, architektura & design, s. r. o.,
k dopracování dle podmínek usnesení
R/34/14/2011 přijatém na 34. schůzi rady
města konané dne 5. 12. 2011.
FINANČNÍ ODBOR
Rada města Černošice:
• bere na vědomí kladný hospodářský výsledek MŠ Černošice, Topolská 518, ve výši
65.108 Kč a schvaluje rozdělení hospodářského výsledku do rezervního fondu ve
výši 30.000 Kč a do fondu odměn ve výši
35.108 Kč;
• bere na vědomí zhoršený výsledek hospodaření Mateřské školy Černošice, Karlická
1170, za rok 2011 ve výši 258.794,63 Kč
a schvaluje jeho krytí z rezervního fondu ve
výši 258.794,63 Kč;
• bere na vědomí navržená nápravná opatření
ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření města;
• schvaluje předložené rozpočtové opatření
č. 5.
ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ
Rada města Černošice revokuje usnesení
rady č. 41 ze dne 27. 2. 2012, usnesení číslo
R/41/39/2012 a schvaluje podepsání smlouvy o poskytování služeb fotografa s panem Kubínem za 2.500 Kč měsíčně.

ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A CESTOVNÍHO
RUCHU
Rada města Černošice bere na vědomí zprávu o projednání výsledků činnosti a hospodaření
příspěvkových organizací za období 1. 7. 2011–
31. 12. 2011 a stanovuje odměnu ředitelům
příspěvkových organizací, zřízených městem
Černošice, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
ODBOR INVESTIC
Rada města Černošice:
• souhlasí s předloženou nabídkou společnosti Siemens Enterprise Communications na
přípravné práce, nutné pro instalaci telefonní
ústředny Siemens HiPath 3800, kterou město získalo bezúplatně od Ministerstva práce
a sociálních věcí ČR;
• bere na vědomí informaci o nutnosti prodloužení podpory zálohovacího systému
Symantec Backup Exec a porovnání variant
licencování nové verze 2012 a ukládá odboru informatiky vypsat veřejnou zakázku
prostřednictvím elektronického tržiště na
prodloužení podpory licencí zálohovacího
systému Symantec Backup Exec s předpokládanou cenou nepřesahující 63.000 Kč
bez DPH.
ODBOR TECHNICKÝCH SLUŽEB
Rada města Černošice
• souhlasí s uplatněním DPH ve výši 20 %
u podnikatelských smluv o využití systému
zavedeného městem Černošice pro naklá-

dání s komunálním odpadem; s posunem
termínu splatnosti ke dni 31. 5. 2012 pro rok
2012;
• souhlasí s uzavřením smlouvy o spolupráci
při zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů
s firmou Asekol, a. s.; s umístěním stacionárních kontejnerů v ulici Poštovní a v ulici
Školní;
• souhlasí s uzavřením smlouvy o zajištění
zpětného odběru elektrozařízení s firmou
Elektrowin, a. s., a s umístěním wintejneru
v areálu OTS;
• souhlasí s uzavřením smlouvy o umístění
a provozování kontejneru s firmou Elektrowin, a. s.
RŮZNÉ
Rada města Černošice:
• schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě
v systému Pražské integrované dopravy na
roky 2010 až 2019 uzavřený podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve
znění pozdějších předpisů (linky PID č. 415
a 601);
• bere na vědomí zápisy z komise dopravní
a bezpečnostní č. 11, č. 12 a č. 13;
• ukládá starostovi pověřit pí Petelíkovou
a pí Švehlovou jako zástupce pí Petelíkové
oprávněním vzdát se za město práva odvolání do rozhodnutí o povolení kácet dřeviny
rostoucí mimo les.

Z 13. zasedání Zastupitelstva města Černošice ze dne 7. 3. 2012
Zastupitelstvo města Černošice:
• mění počet členů redakční rady Informačních listů na 5, a to ve složení: pí Bachiri,
pí Klimentová, p. Křenek, p. Pavlovský,
pí Stejskalová;
• schvaluje směnu části pozemku parc.
č. 2686/31 označenou v geometrickém
plánu č. 4101-27/2011 ze dne 12. 2. 2012
jako díl „d“ o výměře 73 m2 v k. ú. Černošice
za část pozemku parc. č. 2686/15 označenou v tomtéž geometrickém plánu jako díl
„b“ o výměře 73 m2 v k. ú. Černošice, který
je ve vlastnictví města Černošice;
• schvaluje prodej pozemku parc. č. 3427/1
– ostatní plocha, neplodná půda o výměře
344 m2, v obci a k. ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice za 501 Kč/m2;
• schvaluje prodej vybudované telefonní sítě
v lokalitě Na Vápenici pro MŠ a 1 RD společnosti Telefónica Czech Republic, a. s., za
37.000 Kč bez DPH;
• schvaluje uzavření smlouvy o sml. budoucí darovací o darování pozemku parc.
č. 1163/16 o výměře 74 m2 v k. ú. Černošice, který tvoří zelený pás podél komunikace
Husova do vlastnictví města Černošice;
• souhlasí
se
změnou
usnesení
Z12/10/11/2011 tak, že součástí kupní smlouvy na ideální 1/4 pozemků parc.
č. 396/7 a 396/8, oba v k. ú. Černošice
bude i závazek budoucího darování částky
35.000 Kč, která bude městu zaplacena
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společností ČEZ Distribuce, a. s., za zřízení
věcného břemene na pozemcích, které jsou
předmětem koupě městem;
bere na vědomí žádost o řešení nevyhovujícího stavu ulice Voskovcova; konstatuje, že rekonstrukce Voskovcovy ulice není
z finančních důvodů v letošním roce
možná a ukládá radě města, aby po
zvážení aktuální ekonomické situace
na konci roku 2012 do návrhu rozpočtu pro rok 2013 případně zapracovala
další program spolufinancovaných rekonstrukcí s celkovou alokací na spoluúčast
města ve výši 1–2 mil. Kč pro ulice,
které nejsou zahrnuty v seznamu ulic
v rámci projektu rekonstrukce komunikací
z prosince 2011;
schvaluje rozpočtový výhled města Černošice na období 2013–2015;
schvaluje rozdělení finančních prostředků
(grantů) pro podporu práce s mládeží pro rok
2012 dle předloženého návrhu;
schvaluje rozdělení finančních prostředků
(grantů) pro podporu kultury pro rok 2012
dle předloženého návrhu po úpravě zastupitelem T. Hlaváčkem;
nesouhlasí s přidělením grantu Farní charitě Neratovice a souhlasí s přidělením grantu
pro Sociální firmu Modrý domeček, Občanské sdružení náruč, Řevnice ve výši 5.000
Kč a Diakonii ČCE – středisko v Praze 5 –
Stodůlkách ve výši 5.000 Kč;

• vydává
obecně
závaznou
vyhlášku
č. 2/2012, kterou se vydává Požární řád
města Černošice;
• revokuje usnesení č. Z/9/3/2011 ze dne
22. 9. 2011 – Příspěvek na kompenzaci navýšení daně z nemovitosti a schvaluje a vydává
Pravidla pro výplatu příspěvku na kompenzaci
navýšení daně z nemovitosti pro rok 2012;
• bere na vědomí právní stanovisko – možnosti osvobození nemovitostí dotčených
živelnou pohromou od daně z nemovitostí
a konstatuje, že dle názoru zastupitelstva
města v roce 2011 nedošlo ke škodám na nemovitostech na území města, které by opodstatňovaly rozhodnutí o osvobození z daně
z nemovitostí v souladu se zákonem.

Plná znění zápisů ze zasedání zastupitelstva a schůzí rady města najdete na webu
města:
http://www.mestocernosice.cz/mesto/
mesto-cernosice/vedeni-mesta/.
K nahlédnutí jsou rovněž na městském
úřadu u sl. Kolářové. V případě zájmu je
možné získat kopii zápisu. Cena je 2 Kč
za stránku (dle ceníku za poskytování informací).
Zkrácené verze zápisů schůze
rady města a zastupitelstva připravila
Dana Jakešová, editorka IL.

z radnice

Proč nemohou prolézačky na zahradách
nahradit veřejné dětské hřiště?
pokračování ze str. 1

Na zahradách se setkáváme se známými
a přáteli, nepotkáváme a nepoznáváme tam
většinou nové lidi. Především v obcích s větší
sociální mobilitou (mezi které patří i Černošice)
je význam veřejného prostoru nesmírně důležitý.
Umožňuje potkávat a poznávat druhé (neznámé) lidi a posilovat sociální soudržnost v jinak
proměnlivém prostředí. Ze své badatelské zkušenosti mohu potvrdit, že mladé rodiny (a především maminky s dětmi) patří v ČR k nejaktivnějším a nejvýznamnějším složkám občanské
společnosti na místních úrovních. Poskytovat
(maminkám s dětmi) příležitosti k veřejné komunikaci se zpravidla vyplácí celé společnosti.
Rozumějte mi dobře. Nemám nic proti zahradním večírkům, které udržují a posilují rodinné
a kamarádské vztahy. Ba naopak. Pokud však
obec chce být také živoucí komunitou, nejen

množství rodinných a kamarádských sítí, je potřeba povzbuzovat a chránit komunikaci v rámci
širší občanské veřejnosti, kde lidé mohou poznávat a komunikovat své odlišnosti i společné
zájmy. Obec může být komunitou jen tehdy, pokud spolu občané komunikují. Tam, kde spolu
„neznámí“ lidé více mluví, dochází k posilování
solidarity, mezilidské důvěry i pocitu přináležitosti a lokální identity.
Není nic snazšího než ovládat společnost,
kde spolu lidé nemluví, a tedy o sobě také nic
nevědí. Není náhodné, že všechny autoritářské
režimy staví na přísné kontrole veřejné komunikace. Komunismus zatlačil lidi do soukromí a na
veřejnosti byli všichni nuceni hrát podle pravidel
politbyra. I to je částečně příčinou toho, že se
na veřejnosti často stále necítíme ve své kůži.
Živě se projevující veřejnost se obtížně ovládá.
Pamětníci normalizace o tom vědí své. Stav
„chalupářské emigrace“ významně pomáhal ko-

ŘIDIČI POZOR! Policie měří rychlost i v noci
V zájmu zvýšení bezpečnosti na našich silnicích je Městská policie Černošice od března
vybavena novým radarovým měřičem rychlosti, který lze použít jak ve dne, tak i v noci!
Toto zařízení na měření rychlosti je zabudované do služebního vozidla Škoda Octavia s dvoulitrovým přeplňovaným motorem.
Umožňuje několik druhů měření, a to např.
měření z místa radarovou hlavicí, měření za
jízdy bez použití radarové hlavice atd. Měření
může být prováděno v denní i noční době. Vozidlo bude využíváno v celém obvodu služební působnosti Městské policie Černošice.
Daniela Göttelová
místostarostka

FOTO: MěÚ Černošice

-- Policejní Octavia je vybavená
novým radarem. --

V Ý B Ě R OV É Ř Í Z E N Í
Město Černošice vyhlašuje výběrové řízení na pozici

munistické straně opanovat veřejný a politický
život.
Sociologicky by pravděpodobně bylo možné
prokázat, že tam, kde existuje hustší síť dětských
hřišť (tedy především v severozápadní Evropě),
existuje také menší korupce. Samozřejmě nejde
o přímou příčinnost, ale je jistě zajímavé, že tyto
dva ukazatele jdou zpravidla ruku v ruce. Myslím, že pokud jde o Černošice, podařilo se současnému vedení vystavět proti korupci solidní
hráz. Vybudovat hustší síť důstojných dětských
hřišť se snad v budoucnu povede také. Do té
doby zůstávají Černošice výjimkou z výše zmiňovaného vztahu mezi kvalitou veřejného prostoru
a mírou korupce.
Karel Müller, člen zastupitelstva;
přednášející na katedře politologie VŠE Praha

Když nedostanete
do schránky IL
V posledních dvou měsících se nám ozval větší počet občanů s tím, že do schránky nedostali Informační list. Proč se to děje?
Doručovatelky roznáší časopisy po částech
několik dnů. V množství pošty, které roznášejí,
se tak jistě může stát, že do některé schránky
IL zapomenou dát. Pak je na místě reklamace. Obracejte se přímo na poštu, telefonní
kontakt je: 251 642 508.
Pokud ale máte na schránce nálepku Nevhazujte reklamu, není co reklamovat. Jak
nás informovala vedoucí pošty, Poštovní a obchodní podmínky České pošty považují za
reklamu i časopisy jako je IL. Máte-li takovou
nálepku, ale IL dostávat chcete, vyznačte tuto
skutečnost na své schránce. Např. Nevhazujte reklamu s výjimkou IL.
Dana Jakešová, editorka IL

referent odboru investic a správy majetku
Druh práce a místo výkonu práce:
•	plnění úkolů vedení města, komisí, rady a zastupitelstva města – příprava
materiálů k projednání orgánů města, příprava smluv, stanovisek, vyjádření
•	příprava a vedení investičních akcí města
• příprava žádostí o dotace, kontrola finančního plnění a další administrace
v průběhu realizace dotace
•	administrace veřejných zakázek města, kontrola jejich realizace a plnění
smluvních podmínek
• odborná činnost související s agendou investic a správy majetku
• tvorba a správa dat v digitální technické mapě města
• tvorba a správa dat v pasportu komunikací

Volné pracovní místo
Město Černošice vyhlašuje výběrové řízení na pozici
referent finančního odboru - účetní

Druh práce a místo výkonu práce:
Účetnictví ucelených knih (majetek, odpisy,
pohledávky…), evidence a kontrola faktur,
agenda DPH, administrace a metodika ekonomického systému (Ginis eko), částečně zabezpečování bankovního styku a další práce dle pokynu
vedoucího finančního odboru.

pracovní poměr na dobu neurčitou, pracoviště Černošice

pracovní poměr na dobu neurčitou,
pracoviště Černošice

Veškeré informace o požadavcích výběrového řízení naleznete na www.mestocernosice.cz,
v kolonce úřední deska – volná pracovní místa.

Veškeré informace o požadavcích výběrového řízení
naleznete na www.mestocernosice.cz,
v kolonce úřední deska – volná pracovní místa.

Kontakt: Mgr. Šárka Slabihoudková – personální úsek
Telefon: 251 081 522
e-mail: sarka.slabihoudkova@mestocernosice.cz

Kontakt: Mgr. Šárka Slabihoudková – personální úsek
Telefon: 251 081 522
e-mail: sarka.slabihoudkova@mestocernosice.cz
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z radnice

Názory zastupitelů
Jakou podobu by podle vás do budoucna měla mít
náves u kostela? Jaký je váš názor/pohled na předložené architektonické studie? Architektonické studie
je možné vidět na webu města, případně v podkladech,
které byly připraveny pro březnové zastupitelstvo.
● Tomáš Prskavec (Hnutí pro podporu dobrovolných hasičů): O zamýšlené revitalizaci černošické návsi jsem se dozvěděl až na minulém jednání
zastupitelstva. Po shlédnutí prezentovaných návrhů
však nemohu říci, že bych o některé ze studií byl zcela
přesvědčen. V každém z návrhů se však objevují pro
mě zajímavé, v některých případech velmi originální
prvky, které tomuto místu vracejí ztracenou duchovní
a sociální úlohu a přes svůj velmi moderní styl nenarušují venkovský ráz místa. Zaujala mě např. kaskádovitě
umístěná parkovací místa, použitelná při konání větších
akcí, změna povrchu vozovky, která řidičům napoví, že
projíždí významným místem, ponechání pomníku pad-

lých na svém místě a jeho dostatečné zviditelnění, rozšíření místa před kostelem a další. Osobně bych tuto
část obce viděl jako místo náhodného setkání a zastavení černošických a konání tradičních církevních akcí,
ne jako místo free-style vyžití, „street-artu“ či restaurační zahrádky bez obsluhy. Není pochyb, že černošická
náves potřebuje novou, vlídnější tvář. Zdá se, že nalezení té pravé bude vyžadovat více času a komunikace
s těmi, kteří ji budou nejvíce využívat.
● Milada Mašatová (ČSSD): Náves u kostela by
podle mého názoru měla být v prvé řadě čistým, úhledným místem. A měla by vyhlížet starosvětsky, zachovat
si charakter staré historické návsi, udržet si původní
harmonii. S architektonickými studiemi na revitalizaci
tohoto místa jsem se poprvé seznámila na březnovém
zastupitelstvu. S některými věcmi, které zahrnují, bych
souhlasila, s jinými nikoliv. Například s památníkem by
se nemělo určitě hýbat, už jen z úcty k padlým. Po zastupitelstvu jsem se šla na náves podívat a také jsem
hovořila se starousedlíky. Ti jsou proti tomu, aby se
památník posunoval. Naopak bych neměla problém
s tím, aby se zmenšila plocha kolem památníku. Sto-

procentně jsem pak pro zachování veškeré stávající
zeleně, stromy jsou zdravé, byla by nenahraditelná
škoda je dát pryč. Doplnila bych klidně i další. Hovořilo
se také o kulturních akcích, které se zde pořádají. Pro
těch několik akcí do roka by dle mého soudu stačily
běžné lavice, je zbytečné dělat kvůli tomu nějaké betonové schody, které se objevují v jedné ze studií. Je
to téma, o kterém by se dalo a hlavně mělo diskutovat
více. A do této diskuze by rozhodně měla být zahrnuta
i veřejnost.
● Daniela Göttelová (Věci černošické): Nejsem architekt, můj příspěvek do diskuse o nové
podobě návsi u kostela je tedy laický a občanský
– chtěla bych, aby vznikl prostor, kterým bude bezpečné a příjemné (jen tak) projít a na kterém bude
zároveň možnost zastavit se, posedět a potkávat se.
Určitě musí být zachováno dětské hřiště, kontejnerové stání, zeleň a vytvořena parkovací místa. Pokud
jde o pomník padlým, jsem pro jeho ponechání na
stávajícím místě. Jako důležité vidím uchování vesnického či maloměstského charakteru tohoto místa,
které mám velmi ráda.

z vašich reakcí

Kdo má rozhodnout o nové podobě návsi
Jak jsem zaznamenala, v posledních dvou týdnech
rada města jedná o poměrně velkém a významném
architektonickém zásahu v našem městě – úpravě bývalé návsi u kostela v Komenského ulici.
Jedná se o jedno ze dvou původních center a jistě si zaslouží náležitou pozornost, a to jak z hlediska
celkového urbanismu města, tak z hlediska estetiky
a funkčnosti tohoto prostoru. Způsob jeho budoucího
řešení se však současně týká i celkového směřování
našeho města a jeho charakteru, který jeho architektura utváří. Proto je při této příležitosti nutné položit
si otázku, zda chceme charakter Černošic přetvářet, budovat ho např. jako satelit Prahy a navázat na
„sídlištní“ architekturu (jak sledujeme tyto tendence
na Vráži), nebo se snažit specifický charakter města
spíše zachovat či prostřednictvím moderní architektury zdůraznit a vytvářet vztah k místu. Zdá se, že těmto
dvěma rozlišným tendencím odpovídají dva preferované návrhy.

Z informací zveřejněných na městském webu vyplývá, že se pracovní skupina odborníků a zástupců města rozhodla vycházet z návrhu arch. Prokše a Přikryla.
Následně se 6 členů rady města rozhodlo pro návrh
společnosti Grido.
Tato skutečnost mě velice zarazila a prosím o její
objasnění.
Proto mi prosím, pane starosto, vyjasněte několik
otázek, které mě v této souvislosti napadají:
1/ V jaké fázi schvalování je projekt?
2/ K
 do rozhodne o budoucnosti návsi u kostela?
3/ B
 udou respektovány názory odborníků?
4/ M
 á o takových věcech rozhodovat sama rada
města? Z titulu úřední a politické moci? Je v radě
alespoň zastoupen nějaký architekt či teoretik architektury?
5/ P
 očítá rada s větší a dlouhodobější veřejnou diskusí? Např. na webu?

Odpovědi na otázky paní Primusové
1/ V jaké fázi schvalování je projekt?
Rada k dalšímu rozpracování vybrala projekt firmy Grido, byla vystavena objednávka. V první fázi je nutné
stanovit přesné provedení Komenského ulice, jejíž
rekonstrukce s využitím evropské dotace již začala.
Podobou okolí ulice, tj. celé návsi, se budeme zabývat
následně; času je dostatek, toto již nebude hrazeno
z dotace.
2/ Kdo rozhodne o budoucnosti návsi u kostela?
Konečné rozhodnutí učiní rada nebo zastupitelstvo
města – na základě dopracovaného projektu, včetně
zohlednění požadavků, které byly součástí objednávky dopracování. Ve druhé významové rovině o budoucnosti samozřejmě rozhoduje také architekt, ale
prostor má i veřejnost, která má a bude mít možnost
se k návrhu vyjadřovat.
3/ Budou respektovány názory odborníků?
Názory odborníků byly a vždy budou zohledněny, nikoliv ale prostě odhlasovány. Zastupitelé i radní jsou
povinni rozhodovat podle svého nejlepšího vědomí
a svědomí a nesou za to plnou odpovědnost. Rada
rozhoduje často v širším kontextu. Za klíčové považujeme názory odborníků získat a znát, právě proto
s nimi, nejen na tomto projektu, komunikujeme a spolupracujeme.
4/ Má o takových věcech rozhodovat sama rada
města? Z titulu úřední a politické moci? Je v radě
alespoň zastoupen nějaký architekt či teoretik
architektury?
Rada města je zvolená zastupitelstvem a rozhodová12

ní o těchto věcech jí dle zákona přísluší. Je možné
definitivní rozhodnutí přenést na půdu zastupitelstva.
Ani v jednom orgánu žádný architekt zastoupen není,
nicméně nikdo jiný o této věci rozhodnout nemůže. Je
ale normální, že konečné rozhodnutí dělá zadavatel,
resp. investor.
5/ Počítá rada s větší a dlouhodobější veřejnou
diskusí? Např. na webu?
Informace o projektu jsou a budou průběžně zveřejňovány na městském webu a v Informačním listu.
K rekonstrukci Komenského ulice již proběhlo také
veřejné setkání s prezentací a diskuzí, další na téma
rekonstrukce návsi proběhne v dubnu. Diskuzní fórum
na městském webu v této chvíli není, potřebný modul
nabídne dodavatel během tohoto roku.
6/ Dozví se občané Černošic jasné argumenty,
pro které byl vybrán vítězný návrh?
Ano, samozřejmě. Hlavní argumenty jsou uvedeny
na městském webu a v tomto čísle IL. Částečně jistě
u členů rady rozhodoval i vkus a osobní názor na jednotlivé návrhy.
7/ Přihlíží rada města v rozhodování k předloženým rozpočtům projektů?
Ano, samozřejmě. A posuzuje nejen předložená čísla,
ale i kvalitu těchto rozpočtů. Některé předložené rozpočty byly neúplné nebo možná podhodnocené.
8/ Proč neproběhla architektonická soutěž?
Organizace plnohodnotné architektonické soutěže
by vyšla cca na 250–400 tis. Kč, trvala by mnohem
déle (nestihli bychom koordinaci s rekonstrukcí ulice

6/ Dozví se občané Černošic jasné argumenty, pro
které byl vybrán vítězný návrh?
7/ Přihlíží rada města v rozhodování k předloženým
rozpočtům projektů?
8/ Proč neproběhla architektonická soutěž?
9/ Zveřejníte rozhodčí komisi?
10/ Jaká je současná vize budoucího města Černošice ve smyslu výše uvedeném?
Pane starosto, můj osobní názor se samozřejmě od
vítězného návrhu může odlišovat. Chci být však přesvědčena, že konečné rozhodnutí bylo zcela kompetentní a byly respektovány správné postupy nezatížené
např. osobními vazbami.
Řešení budoucí podoby dávné návsi znamená
trvalý zásah do městské krajiny a rozhodnutí o jejím
budoucím charakteru v sobě nese hlubokou odpovědnost.
Věřím, že nám jde o společnou věc.
Proto nabízím i svoji pomoc – jako historička umění
Vám mohu doporučit ke konzultaci kolegy z oboru architektury, mezi nimiž jsou renomovaní odborníci.
Adriana Primusová
Komenského). Mimochodem i v ní má zadavatel právo
vybrat jiný než vítězný návrh. Zde navíc žádný vítězný
návrh nebyl, jen odborná skupinka většinově jeden
návrh doporučila k (zásadnímu) dopracování a rada to
pak ze svého pohledu i s ohledem na nové skutečnosti a úhly posouzení, které ani odborná skupinka neřešila, rozhodla jinak – podle našeho nejlepšího vědomí
oprávněně a správně.
9/ Zveřejníte rozhodčí komisi?
Členy odborné skupiny byli rozpočtář Podhola, dopravní inženýr Krejčí, městský radní Wolf, vedoucí odboru investic Jiránek, jeho zástupce Havránek, člen
investiční komise Kubát, jím přizvaný architekt Bílek
a starosta města Kořínek. Někteří z nich se zúčastnili
dalších jednání a i jejich názor se vyvíjel. Pan Jiránek
se starostou se zúčastnili následné schůzky s architekty Prokšem a Přikrylem. Pan Kubát se zúčastnil
následné schůzky s arch. Sticzayem (a dodatečně
podpořil jeho výběr). Na jednání rady byli pak z těchto osob přítomni P. Wolf a F. Kořínek a jako přizvaný
účastník J. Jiránek, který rozhodnutí věcně také podpořil. Není to tedy tak, jak jste se snad domnívala, že
by jedna skupina lidí jednohlasně a bez výhrad vybrala
jeden návrh a úplně jiní lidé v radě by vybrali jiný. Ujišťuji Vás, že rozhodnutí rady nebylo nijak ovlivněno žádnými osobními vazbami, bylo plně kompetentní a byly
respektovány správné postupy.
10/ Jaká je současná vize budoucího města
Černošice ve smyslu výše uvedeném?
Toto je snad zodpovězeno výše, ale i v dalších textech
a v jednání vedení města.
Filip Kořínek,
s přispěním člena rady Tomáše Hlaváčka

z vašich reakcí

Konkurz na ředitele školy vypsat nemusíme
V posledním čísle Informačního listu Černošic
oznámila paní radní Lenka Kalousková, že kvůli
novele školského zákona se musí vyhlásit konkurz na ředitele místních škol a školek. Jedná
se o základní školu, dvě mateřské školy a základní uměleckou školu. Tato informace však
není pravdivá, protože novela zákona nic takového městu nepřikazuje, pouze tuto možnost
připouští.
Pokud se do zákona podíváme, zjistíme, jak
se věci skutečně mají. Z paragrafu 166, který

pojednává o odvolání ředitelů školských zařízení, žádná povinnost, o které píše Lenka Kalousková, nevyplývá. O tom, že „31. 7. 2012 končí
výkon funkce těm ředitelům, kteří jsou ve funkci
déle než šest let“, se nedozvíme ani z přechodných ustanovení novely zákona.
Školský zákon přesně stanovuje případy, kdy
zřizovatel – v našem případě město Černošice
– může odvolat ředitele školského zařízení. Musel by pozbýt některý z předpokladů pro výkon
funkce, nesplnit podmínku znalosti z oblasti

řízení školy či porušit některou ze svých povinností. Město může dále ředitele odvolat tehdy,
pokud dosáhl 65 let věku nebo pokud se jeho
funkce úplně ruší. To by mohlo nastat třeba
v případě, kdy by se dvě školy slučovaly.
Ani jedna z uvedených podmínek v Černošicích nenastala. Město nemusí vyhlašovat výběrové řízení na nové ředitele a už vůbec ne na
základě novely školského zákona.
Helena Langšádlová
poslankyně za Středočeský kraj

Postoj rady města k vyhlášení konkurzů na místa ředitelů škol
Dovoluji si reagovat na připomínky paní Heleny
Langšádlové a vysvětlit tak postoj rady města
ohledně vyhlášení konkurzů na místa ředitelů mateřských škol a základní umělecké školy.
Dne 20. prosince 2011 schválil Parlament
České republiky zákon č. 472/2011 Sb., kterým
se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů. Zákon obsahuje mj. následné přechodné ustanovení (Článek II., bod
5):
„5. Řediteli školské právnické osoby zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo svazkem obcí, řediteli příspěvkové organizace a vedoucímu organizační
složky státu nebo její součásti, který vykonává
ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona činnosti
ředitele v příslušné škole nebo školském zařízení podle § 166 zákona č. 561/2004 Sb. nepřetržitě a) po dobu delší než 6 let, končí výkon
práce na daném pracovním místě vedoucího
zaměstnance dnem 31. července 2012.."
V novém znění paragrafu § 166 odst. 3 školského zákona, ze kterého vychází ve své reakci
Helena Langšádlová, stojí následující:
„V průběhu posledních 6 měsíců pracovního
poměru ředitele školy nebo školského zařízení na dobu určitou, nejpozději však 3 měsíce
před jeho skončením, může zřizovatel vyhlásit
konkurs na ředitele školy nebo ředitele školské-

Otevřený dopis
Vážená paní poslankyně Heleno Langšádlová,
reaguji tímto na váš příspěvek zaslaný redakci Informačního listu, v němž vytýkáte vedení
města rozhodnutí vyhlásit výběrová řízení na
ředitele/ředitelky škol a školek a vysvětlujete
nám, že jsme zákon pochopili nesprávně.
Věřte, že s otázkou vypsat či nevypsat výběrová řízení na posty ředitelů/ředitelek si
lámali hlavu právníci města, radní i členové
školské komise. Naše finální rozhodnutí
jsme učinili s vědomím, že musíme respektovat zákony této země.
Paní Langšádlová, až budou poslanci
a poslankyně schvalovat takové zákony,
které budou srozumitelné a jednoznačné, pak k podobným situacím jistě docházet nebude. Prosím, vyřiďte to i svým
kolegům poslancům.
S pozdravem
Daniela Göttelová, místostarostka

ho zařízení pro další období. Zřizovatel vyhlásí
konkurs vždy, navrhne-li to nejpozději 6 měsíců
před koncem doby trvání pracovního poměru
na dobu určitou Česká školní inspekce nebo
školská rada. Nedojde-li k vyhlášení konkursu,
prodlužuje se doba trvání pracovního poměru
na dobu určitou ředitele školy nebo školského
zařízení o dalších 6 let."
Toto chápeme jako ustanovení vztahující se
k období, které nastane po prvních šesti letech
ve funkci již v novém režimu dle novely. V tomto
paragrafu jsou navíc zmíněni ředitelé, kteří svoji
funkci vykonávají na dobu určitou, což ředitelé
černošických škol nejsou. Z paragrafu dále vyplývá, že nedojde-li k vyhlášení konkurzu, ředitelům se prodlužuje pracovní poměr na 6 let, ale
už není jasné, v jaké pozici, zda v řídící nebo jako
řadovým učitelům.
Pod vlnou kritiky ze stran vedení škol a vedení
měst ohledně nedostatečně kvalitně připraveného zákona, začalo ministerstvo školství vydávat
různá stanoviska a výklady, ve kterých tvrdí, že
se konkurzy vyhlašovat nemusejí a odvolává se
na to, co zaznělo podle stenografického záznamu na zasedání sněmovny. Na webu MŠMT byla
takových výkladů již zveřejněna celá řada http://
www.msmt.cz/dokumenty/novela-skolskeho-zakona-vyklady-a-informace. Nicméně znění zákona je v přechodném ustanovení č. 5 (viz výše) celkem jasné. A zdá se to i logické, protože smyslem
zákona je evidentně co nejdříve nastavit šestiletá

Lávka nelávka
Je to prkotina a mnozí jste si jí též asi všimli. Jdete-li lesem z Černošic na Vráž (pokračování ulice
V Mýtě do lesa a pak pravou krajní pěšinkou), přijdete k zářezu připomínajícímu potok. Kdysi tudy
stékala odpadní voda z domů nahoře na Vráži.
Zářez je hluboký, a je-li kluzko, obtížně překročitelný.

funkční období ředitelů. Proto je v ustanovení termín konce funkčního období 31. 7. 2012, a ne až
o 6 let později.
V případě vyhlášení konkurzů na místa ředitelů MŠ Topolská, MŠ Karlická a ZUŠ Černošice
(pro letos otevřenou MŠ Vápenice ustanovení
neplatí) jde o postup podle výše uvedeného zákona a přechodných ustanovení, nikoliv o odvolávání ředitelů z jiných, zákonem daných důvodů,
např. kvůli porušení jejich povinností. Zákon sice
považujeme za nekvalitně připravený, nicméně
závazný a vyhlášení konkurzů za formálně správné. Potvrzení mandátů ředitelů škol a školek
konkurzem vnímáme jako transparentní krok.
Všem třem ředitelkám bylo na únorové schůzce
s vedením města jasně řečeno, že předpokládáme a přejeme si, aby se do konkurzu rovněž
přihlásily, aby své místo obhájily. V případě ředitele základní školy by byl konkurz vyhlášen i bez
ohledu na požadavek novely školského zákona,
neboť pan ředitel Moucha, jehož práce si velmi
ceníme, bude školu opouštět. Po dohodě s městem se původně ohlášený termín jeho odchodu
ještě o něco posunul, a to na pololetí školního
roku 2012/2013 – nový ředitel nebo ředitelka by
měli vedení naší základní školy převzít od 1. ledna
nebo 1. února 2013. V souladu se školským zákonem bude pan ředitel Moucha od 1. 8. 2012
dočasně pověřen řízením školy.
Lenka Kalousková, členka rady města
lenka.kalouskova@mestocernosice.cz

Před časem sem někdo instaloval lávku. Lávku
masivní, která vydrží dlouho. Ten kdo ji instaloval
si zřejmě nevšimnul, že je položená našikmo,
a jelikož nemá zábradlí, je při kluzkém počasí
opět téměř nepřekročitelná.
Dotaz na příslušná místa: Bylo by možno
srovnat lávku do vodorovné polohy tak, aby mohla skutečně sloužit svému účelu?

Klid v neděli
Občané Černošic urgují slíbené znovuprojednání tzv.
hlukové vyhlášky na dubnovém veřejném zasedání zastupitelstva. V neděli chceme klid! Máte-li stejný názor, přijďte také na dubnové zastupitelstvo.
Jiří Balín, Jana Helusová, Renata Horešovská, Eliška
Chalupníková, Milena Křížová, Petr Kubín, Věra Lešetická, Milada Macourková, Milada Mašatová, Evženie Němečková, J. Novák, Rudolf Paďouk, Marcela Straková,
Alexander Zverev a další

Karel Pavlovský

Kontrolujte údaje
na složenkách
Vážení spoluobčané, nastal opět čas placení různých složenek a inkas. Pečlivě si
zkontrolujte, zda je vše v pořádku. Může
se vám stát toto: ČEZ nám na měsíční inkaso naúčtoval 2.200 Kč za plyn, ačkoliv
plyn nemáme vůbec zaveden!
Milada Mašatová, Aktivní senioři
13
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Vaření ve školních jídelnách má daná pravidla

FOTO: Monika Rudolfová

Kolem kvality a chutnosti jídel ve školních kuchyních se říká ledacos. Některým dětem jídla chutnají a i rodiče hodnotí jídelníček kladně, jiným jídla nechutnají, považují
je za nekvalitní, někdy nezdravá. Některým dětem občas chutná, jindy ne, záleží na
tom, co mají rády. Jak se říká, všem se nelze nikdy zavděčit. Navíc, kuchařky si nemohou vařit zcela, jak se jim zachce.
FOTO: MŠ Topolská

-- Zeleninová polévka s kuskusem -FOTO: Monika Rudolfová

-- Někdy si děti svačinky připravují samy podle toho, na co mají chuť. --

Oslovili jsme všechny tři školní kuchyně v Černošicích, tedy v MŠ Karlická, MŠ Topolská a v základní škole, a také novou školku Barevný ostrov,
pro kterou vaří škola. Ptali jsme se, jak taková
školní kuchyně funguje, jak se sestavuje jídelníček, jaké používají pro vaření suroviny a na mnohé další otázky. Jak to tedy s tím vařením je?
Co říká vyhláška
Jedním z hlavních faktorů je cena oběda, která
je daná Vyhláškou o školním stravování. Jeden
oběd tak rodiče podle věku dítěte přijde na 20
až 24 korun, resp. tolik peněz mají kuchyně na
nákup potravin.
Stejná vyhláška určuje i tzv. spotřební koš. Jde
o orientační vyhodnocení jídel s cílem přiblížit se
co nejvíce dané normě. Jednotlivé kategorie se
propočítávají stanovenou metodikou (podle evidence spotřebovaných potravin a počtu jídel)
počítačovým programem. V ideálním případě by
mělo být výsledné procento všech sledovaných
potravin 100 %. Povolená tolerance je + - 25 %,
pouze u tuků a cukru se nesmí překročit, naopak
je u nich žádoucí co nejmenší procento. Dalšími
sledovanými potravinami jsou maso, luštěniny,
ryby, ovoce, zelenina, mléko, mléčné výrobky,
olej a cukr apod.
Z čeho se vaří
Ve všech kuchyních se vaří výhradně z čerstvých surovin, neskladuje se. Dodavatele si školy
vybírají sami, zboží jim zaváží denně. V MŠ Topolská mají kvůli menšímu počtu dětí situaci trochu složitější. Mnozí dodavatelé menší množství
zboží do školky nejsou ochotni zavážet. Ve škole zase začínají vařit hodně brzy, protože musí
stihnout obědy ještě rozvézt do dalších zařízení,
pro která vaří. Potřebují proto dovézt potraviny již
v 6 hodin ráno. Například u masa mají problém
sehnat dodavatele, který by tak brzy ráno jezdil.
Náhražky a polotovary, jako jsou například
masox, hotová jíška, bramborová kaše v prášku
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či předsmažené rybí prsty, se ani v jedné ze tří
kuchyní nepoužívají. Koření pouze přiměřeně.
Co se vaří
Jídelníčky sestavují paní hospodářky nebo kuchařky a konzultují ho s vedením školy či školky.
Paní kuchařky vaří podle vlastních receptů a také
se inspirují z kuchařek zdravé výživy nebo podle
knih receptů určených přímo pro děti. Základní
škola a školka Barevný ostrov spolupracují navíc
s výživovou poradkyní paní Sedláčkovou.
Správnost jídelníčků a dodržování spotřebního koše pak kontroluje Krajská hygienická stanice při každé kontrole. Všechny tři kuchyně ve
školských zařízeních v Černošicích jsou hodnocené kladně.
Školky dávají také vyplňovat dotazník spokojenosti rodičům. Škola má zase stravovací komisi, která její jídla hodnotí.
Ve škole dvě jídla na výběr
Kuchyně v základní škole vaří dokonce dvě
jídla na výběr. Do budoucna by jedno z nich
mělo být ze zdravé výživy. Nyní se kombinace
„klasiky“ a „zdravé stravy“ vaří jednou týdně. Zatím si děti výběr jídla musí nahlásit ve škole. Děti
z nižších ročníků dostávají jídelníček domů, aby
výběr mohli zatrhnout rodiče. V současné době
probíhá výběrové řízení na dodavatele stravovacího systému, pak bude možné objednávat
jídla přes internet. Novinkou ve školní jídelně
je automat na pití – šťávy bez cukru. Toto pití je
zdarma.
Školní kuchyně připravuje jídla také pro školku Barevný ostrov. Jídelníček se proto konzultuje
i s touto školkou. Paní ředitelka si vždy pro školku vybere jedno jídlo z denní nabídky. Jednotné
jídlo si vybírají také pro děti do Ottománku.
Škola vaří ještě pro další organizace, například pro DPS, městskou policii či některé soukromé firmy. Tito strávníci mohou vybírat z obou
jídel denní nabídky.

-- Těstoviny zapečené s uzeným sýrem tofu --

Dětem s dietami se vychází vstříc
V maximální možné míře podle podmínek kuchyně té které školky a školy se snaží vyjít vstříc
i dětem, které mají nějaké diety či třeba alergie.
Bez problémů se tak najedí například děti s bezlepkovou dietou.
Ve školce Barevný ostrov si děti se speciálními
potřebami mohou nosit svoje jídlo z domu. Rodičům dávají jídelníček na týden dopředu, aby mohli
svým dětem připravit oběd stejný, ale s ohledem
na dietu dítěte. Pro tyto děti je fakt, že mají stejný
oběd jako ostatní děti, příjemný a uklidňující.
Možnost přinést si vlastní jídlo však dětem mohou nabídnout jen díky tomu, že mají ve školce
místnost na ohřívání. Podle hygienických předpisů totiž není možné vnášet do kuchyně jídlo
uvařené jinde, aby nedošlo ke kontaktu s jídlem
připraveným v kuchyni školky.
V MŠ Topolská tak mohou rodiče dětem s bezlepkovou dietou přinést například jen originál
zabalené pečivo, které jim poté paní kuchařka
připraví ke svačince. Ve škole zase díky tomu, že
vaří dvě jídla, mohou jednotlivé věci nakombinovat.
Pestré svačiny
Ve školkách mají děti kromě oběda také dvě
svačinky. I ty jsou hodně pestré. U dětí je oblíbená forma švédského stolu, kde mají připraveno
pečivo namazané, suché, v mističce pomazánku
nebo máslo, dále třeba sýr, šunku a různé druhy
zeleniny nebo ovoce. Děti si tím rozvíjí základní
prvky sebeobsluhy, vyhoví svým chutím a všichni
jsou tak spokojeni.
Na závěr bych chtěla poděkovat panu řediteli
Z. Mouchovi, paním ředitelkám všech tří školek,
K. Mandové, A. Janovské a A. Červenkové, paním hospodářkám M. Jeníčkové a M. Rudolfové
a paní Kočové ze školy za čas, který věnovali dotazům k tomuto tématu.
Dana Jakešová
editorka IL
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Trhy dělají především lidé
psané. A také je už dnes farmářských trhů hodně
a prodejci si prostě na tato pravidla zvykli.
KP: Přesto vše pokaždé pečlivě kontrolujeme.
Už se ale stalo i to, že jsme prodejce poslaly
domů, protože si nepřivezl chladící zařízení. Podobně postupujeme, když vidíme, že má špatné
zboží.

FOTO: os TAK

XX Jak vůbec prodejce vybíráte?
KP: Primárně hledáme přímo výrobce, ideálně z nejbližšího okolí. Bohužel zde nejsou
téměř vůbec malofarmáři. Na začátku bylo velmi těžké je najít. Strávily jsme hodiny a hodiny
na internetu, telefonováním, výjezdy do okolí
a schůzkami, než se nám to podařilo.
XX A jaká je současná situace?
LJ: Zaznamenáváme zvýšený zájem od prodejců masa. Farmářské trhy jim totiž dávají možnost
prodávat za jejich vlastní ceny. Naopak už loni
byl velký problém sehnat třeba jahody. Prakticky
všechny jahodárny v okolí zanikají.

-- První letošní farmářské trhy proběhnou v sobotu 21. dubna. --

Generace našich prababiček neznala žádné supermarkety, tehdy se chodilo
nakupovat jen do malých krámků a hlavně na trhy. A ty v posledních letech
zažívají renesanci. Farmářské trhy, jak se jim dnes říká, ovládly města po celé
republice. V Černošicích letos startují už 3. ročník, první proběhnou 21. dubna.
U zrodu zdejších farmářských trhů stála Kristýna Petrová a Eva Bachiri, později
se k nim přidala ještě Lucie Jislová. Byl to pro ně krok do neznáma, ale také
velká výzva.
XX Jak vás vůbec napadlo pořádat farmářské trhy?
Kristýna Petrová: Měly jsme v hlavě několik projektů, ale farmářské trhy se nám zdály nejlépe
realizovatelné. První farmářské trhy se objevily
v roce 2009 v Klánovicích a nám se moc líbily.
O rok později jsme se tedy pustily do jejich organizace tady v Černošicích. Měly jsme nadšení,
jenže jsme moc nevěděly co a jak dělat, neměly
jsme v této oblasti žádné zkušenosti.
XX Přesto vás to neodradilo?
KP: Vzaly jsme to jako výzvu. Začátky sice byly
hodně amatérské, ale lidem to tehdy nevadilo.
V té době vládla u lidí euforie, že můžou jít na
trh. Takže načasování bylo výborné. A také nám
v začátcích pomohlo město, s jehož účastí jsme
v projektu počítaly od začátku. Předpokládaly
jsme, že město bude rádo, že by tu taková akce
byla, a že nás aspoň trochu podpoří. Trhy jsou
totiž hlavně službou pro lidi, zbohatnout se na
jejich pořádání nedá, tedy určitě ne na jednom
malém lokálním trhu.
XX Zapojilo se město?
KP: Ano, město nám půjčilo stánky za poplatek,
který jsme my následně vybraly od prodejců
a zaplatily městu. Také dělalo propagaci v obci.
Dnes už je situace jiná. Loni jsme požádaly na
Ministerstvu životního prostředí o grant na vybavení pro trhy. Město v této žádosti vystupovalo
jako partner. Ten grant jsme dostaly a za peníze
z něj jsme nakoupily stánky, stoly, lavice, prodlužovačky. Zaplatily jsme z nich také některé
náklady na reklamu a část provozních nákladů,

například zpracování účetnictví. Forma letošní
spolupráce s městem se ještě dojednává.
XX Jak jste vybíraly místo, kde se trhy budou
konat?
KP: Tohle nebyla lehká volba. Černošice totiž
nemají adekvátní městský prostor, musely jsme
tedy hledat soukromý. Při hledání lokality jsme
vycházely z tradic. Trhy jsou místo setkávání,
obvykle bývají v centru města. Rozhodly jsme se
proto pro oblast kolem nádraží, svým způsobem
je to centrální místo, které je navíc dobře dostupné i pro lidi z okolí, např. z Radotína či Lipenců.
Nakonec jsme se dohodly na prostranství před
hotelem Kazín.
XX Co se změnilo od dob začátků?
KP: Postupně se vše zaběhlo, zjistily jsme, co je
vše třeba udělat a zařídit. Například jsme musely
vypracovat tržní řád nebo se přihlásit Státní zemědělské a potravinářské inspekci. Ta stanovuje
podmínky prodeje potravin.
XX Přibližte nám, o jaké podmínky se jedná.
Lucie Jislová: Například stanoví, že pekaři nesmí mít přepravky s pečivem na zemi,
ale minimálně 50 cm nad ní, musí mít rukavice. Oddělená musí být manipulace s jídlem
a s penězi. Výrazně náročnější podmínky pak
platí pro maso.
XX Dodržují prodejci tyto podmínky?
LJ: Nutno přiznat, že někdy je s prodejci obtížné
jednání, dříve je někteří nerespektovali. Ale teď
už je to dobré. Jednak máme s prodejci podepsanou smlouvu, kde jsou všechny podmínky vy-

XX Když už jsme „nakously“ ten sortiment,
co všechno je na trzích k mání?
KP: Trh je potravinový, prodává se tedy zelenina,
ovoce, maso a uzeniny, mléčné výrobky, pečivo,
mošty a vína, med, vejce a koupíte zde i květiny.
Většina sortimentu je závislá na ročním období
a počasí, takže nabídka je proměnlivá.
LJ: Snažíme se o pestrost, ale ne na úkor kvality,
ta je pro nás určující. A také jsme limitovány prostorem, množství stánků je tím omezené. Ideálně
máme 2 až 3 prodejce od každého druhu zboží.
XX Chystáte pro letošní sezónu nějaké novinky?
LJ: Chystáme se rozšířit sortiment o zahraniční
speciality, jako je třeba španělský olivový olej
či francouzská vína od malovýrobců, kteří jsou
v nějakém vztahu (např. rodinném, přátelském)
s místním prodejcem. K dostání budou také čerstvé těstoviny, sušené domácí. Nově jednáme
také s prodejci hovězího a jehněčího masa.
XX Takže přibudou noví prodejci?
KP: Ano, kromě ověřených prodejců z loňska se
objeví i noví. Vlastně hledáme nové pořád v průběhu celé sezóny. Je to věčný boj zajistit stálou
nabídku. Prodejci a kupující jsou totiž dvě spojité
nádoby. Když přijde málo lidí, prodejci řeknou,
že nebudou jezdit, a opačně, když nepřijedou
prodejci, řeknou lidé, že nebylo co kupovat.
Proto všechny zveme na nákup. Trhy totiž dělají
především lidi.
XX Loňskou novinkou bylo jarmareční divadlo. Budete v této tradici pokračovat?
LJ: Divadlo bude, opět jedenkrát za měsíc.
Představení budou loutková nebo maňásková,
primárně určená pro děti, ale repertoár vybereme tak, aby se hodil i pro dospělé. Chtěly jsme
dělat i dílny pro děti, ale ty zatím s jistotou nemůžeme slíbit. Požádaly jsme si u města o grant.
Dostaly jsme ho, i když trochu nižší částku, než
jsme žádaly. Pořádání dílniček tedy bude záležet
na finanční situaci sdružení. Aktuální informace
k farmářským trhům a kontakty najdete na www.
cernosicketrhy.cz.
Dana Jakešová
editorka IL
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Rybářský svaz v Černošicích
Černošičtí rybáři již nemusejí ohledně formalit
nikam jezdit. V našem městě totiž nově vznikla Místní organizace Českého rybářského
svazu, tedy abychom byli přesní, Český rybářský svaz, Územní svaz města Prahy na své
výborové schůzi v únoru 2012 souhlasil se vznikem černošické organizace a jejím zařazením
mezi místní organizace ČRS Územního svazu
města Prahy.
Český rybářský svaz je občanským sdružením. Jeho posláním je zejména sdružovat občany k výkonu rybářského práva v rybářských
revírech ve smyslu právních předpisů o rybářství, podílet se na ochraně přírody a životního
prostředí, podílet se na mimoškolní výchově
dětí a mládeže na úseku rybářství, rozvíjet a popularizovat rybářský sport. Místní organizace je
součástí tohoto svazu a jeho činnost je zaměřena na plnění výše uvedených cílů.
Hlavním cílem bude co největší informovanost rybářů a jejich příznivců o životě v naší
organizaci a veškerém dění u vody. Nechceme vás však jen jednostranně informovat, ale
chceme slyšet i vaše názory. Pokud budete mít
připomínky, náměty nebo chcete vyjádřit svůj

názor k činnosti ČRS, naší MO nebo k chování rybářů a ostatních u vody, je tady prostor ke
vzájemné konzultaci těchto problémů. Budeme
rádi, pokud i vy obohatíte naše stránky, které se
již připravují, zajímavou fotografií s rybářskou tematikou, pochlubíte se svým úlovkem nebo se
s ostatními podělíte o zajímavý zážitek. Za vaše
názory a připomínky předem děkujeme.
Jak se stát členem ČRS a jak začít s lovem
ryb
Zájemce o členství v ČRS a o lov ryb musí:
1. navštívit naši místní organizaci ČRS;
2. podat u příslušné MO přihlášku za člena;
3. absolvovat test na přezkoušení uchazečů
pro získaní kvalifikace pro vydání prvního
rybářského lístku a přijetí za člena ČRS, který se skládá ze základních znalostí z oblasti
rybářství, biologie ryb a právních předpisů
upravujících lov ryb.
Na základě úspěšně absolvovaného testu
MO vydá:
1.	Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání
prvního rybářského lístku. Na jeho základě
příslušný městský úřad (pro Prahu-západ:
MěÚ Černošice, Podskalská 19, Praha 2)

Zahrádkáři zvou na zájezdy
Na výroční členské schůzi místní organizace Českého zahrádkářského svazu konané 18. 2. 2012
jsme si připomněli naši činnost v uplynulém roce.
Výbor organizace se sešel sedmkrát, aby zajistil
konání čtyř tematických zájezdů.
V loňském roce jsme navštívili Tržnici Čech
v Litoměřicích, kde jsme nakoupili školkařské výpěstky, zeleninovou a květinovou sadbu a jiné materiály pro naše zahrádky a domácnosti. V květnu
jsme jeli na prohlídku kvetoucích rododendronů
v zámeckém parku v Průhonicích. V červenci
jsme se vypravili do Borovan na tradiční slavnosti
setkání Jihočeského a Dolnorakouského folkloru
spojeného s ochutnávkou a možností koupě bo-

růvkových dobrot a v září na prohlídku známého
pevnostního komplexu Königstein a města Pirny v
Saském Švýcarsku.
Na všechny zájezdy nám přálo počasí a odměnou nám byla spokojenost všech účastníků.
Všechny akce byly financovány přímými platbami účastníků zájezdů s přispěním ze zbývajících
finančních prostředků naší organizace z let minulých.
Kam jedeme letos
Na 7. dubna připravujeme zájezd na Tržnici
Čech do Litoměřic a pro všechny účastníky máme
připraveno navíc milé překvapení. Odjíždíme od

vydá, po vyplnění žádosti a zaplacení správního poplatku, rybářský lístek.
2.	Členskou legitimaci. Při jejím vydání zaplatí
žadatel zápisné a členský příspěvek.
Děti do 15 let předkládají spolu se všemi žádostmi i souhlas oprávněného zástupce.
Po splnění všech těchto kroků si může
žadatel u naší MO koupit povolenku k lovu
ryb na mimopstruhové nebo pstruhové rybářské revíry.
Nabízíme prodej těchto povolenek ČRS:
1. Územního svazu města Prahy (roční nebo
14denní)
2. Celosvazové povolenky
3. Hostovací povolenka pro Jihočeský kraj
V prodejně s rybářskými potřebami vám také
ochotně poradíme při výběru rybářského revíru
k lovu ryb a potřebného rybářského náčiní.
Úřední hodiny pro veřejnost:
PO–PÁ 9.00–18.00 hod
SO
9.00–13.00 hod
Adresa:
Dobřichovická 744, 252 28 Černošice
Tel: 608 43 43 18
E-mail: rybaricernosice@seznam.cz
M. Ovečka
MO ČRS Černošice

samoobsluhy na Vráži v 7.30 a nabíráme další
účastníky na obvyklých místech v Černošicích.
Cena zájezdu je 200 Kč.
17. května pojedeme na prohlídku zámeckého
parku ve Štiříně, kde nám exkluzivním průvodcem
bude známý popularizátor botaniky a zahrádkářství RNDr. Václav Větvička. Cena zájezdu 100 Kč
neobsahuje vstupné do parku. Odjíždíme z Vráže
opět v 7.30.
Zájemci se mohou přihlásit u paní Tůmové na
tel. 311 225 005.
Další pokyny a rady pro zahrádkáře aktualizujeme v naší vývěsní skřínce na Vráži vedle samoobsluhy, kde zároveň upozorňujeme na termíny
a konání našich tematických zájezdů.
Milan Boháč

Přednáška první pomoci na podporu Helpíkova poháru
Helpíkův pohár – soutěž v první pomoci určená
pro žáky pátých tříd základních škol – se bude
konat dne 4. května v Černošicích-Mokropsech
na fotbalovém hřišti. Základní škola Černošice
nominovala do soutěže celkem čtyři dvoučlenné posádky. Ty se utkají o postup do finále
s dalšími třiceti školami. Celkem tak o „ záchranu života“ namaskovaných figurantů bude soupeřit zhruba stovka soutěžících.
Součástí této akce je doprovodný program ve
spolupráci se složkami Integrovaného záchranného systému – SDH Mokropsy, Záchranná
služba SČK, Policie ČR, Asociace Samaritánů
ČR a dalšími.
A jak jste na tom vy se znalostí první pomoci? Víte jak zastavit krvácení, ošetřit popáleninu, pomoct člověku, kterému se špatně dýchá,
nebo je dokonce v bezvědomí? Víte o tom, že
bez kvalitní první pomoci není možné člověka
zachránit? Že záchranná služba přijede třeba
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až za 15 minut? Jste si vědomi své neznalosti?
Tak neváhejte a využijte příležitost se vše naučit. Připravili jsme pro vás přednášky první
pomoci, kde vás vše naučíme. Naše přednášky vedou profesionální záchranáři.
První termín, kdy se můžete zůčastnit, je
27. dubna v DPS Černošice (Vrážská 1805)
od 18 hodin. Vstupné je dobrovolné. Celý výtěžek bude určen na ceny pro děti a na pokrytí
nákladů spojených se soutěží Helpíkův pohár.
Můžete tak spojit důležité s užitečným. My vás
naučíme pomáhat a vy můžete pomoct nám!
Rezervace na info@helpik.cz nebo na tel.
775 262 155

FOTO: os Helpík

Další přednášky jsou plánovány na:
15. června, 21. září, 26. října, 23. listopadu
a 14. prosince.
Tomáš Strouček
OS Helpík

-- První pomoc by měl umět poskytnout
každý z nás. --

z města a okolí

Ruce tleskaly Kryštofu Kolumbovi
Tradiční akce školy proběhla letos první únorový den jako odměna za zvládnuté první
pololetí. Užili si ji všichni. Žáci a učitelé se
zažili v jiných souvislostech a společně prožili uspokojení z radostné práce a z potlesku
diváků. Předveden byl příběh o objevení
Ameriky. Výtvarně náročné představení připravili žáci od pátého do devátého ročníku.
Účinkovalo v něm pak 80 dětí z celé školy
včetně dětí z Komenského ulice. O výzdo-

bu školy a trhy se pak postaraly děti z prvního stupně a to jak s třídními učitelkami, tak
s družináři.
Trhy byly velice nápadité a k zakoupení
byly drobnosti s mořeplaveckou tematikou
a první číslo školního časopisu. Do večerních
hodin si děti pak užívaly tematické výtvarné
dílny. To vše by však nebylo možné bez značné organizační podpory vedení školy.
Magdalena Capková

3x FOTO: ZŠ Černošice

-- Hrál se příběh o objevení Ameriky. --

-- Při vystoupení účinkovalo 80 dětí z celé školy. --

Krátké zprávy
ze základní školy
• V únoru proběhly na naší škole volby do nově
vznikajícího školního parlamentu. Zvolení žáci
byli dne 15. března za přítomnosti pana starosty Kořínka a vedení školy slavnostně uvedeni
do svých funkcí. Poslanci a jejich zástupci byli
nejprve představeni, poté složili slavnostní slib
a obdrželi poslanecký odznak.
• Dne 15. února se konalo v Dolních Břežanech
okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce. Naši
školu reprezentovali 3 soutěžící. Jonáš Verner
z deváté třídy zvítězil v kategorii II. A (pro žáky
osmých a devátých tříd) a postoupil za okres
Praha-západ do krajského kola. Na 2. místě se
v téže kategorii umístil Adam Tyl z osmé třídy.
V kategorii I. A (pro žáky šestých a sedmých tříd)
obsadila žákyně sedmé třídy Adéla Petráková
pěkné 5. místo. Všem třem blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci. Jonášovi přejeme hodně štěstí v krajském kole.
• První březnový den se vydali žáci ze 4.C s paní
učitelkou vlakem na nedaleký hrad Karlštejn do
Muzea voskových figurín. Zde si děti prohlédly
výjevy ze středověkých řemeslnických dílen, vězení i s klíčníkem a trochu je postrašila i Bílá paní.
Nejvíce je však zajímaly známé postavy z české
historie, o kterých se učily celé první pololetí ve
vlastivědě, obzvláště Karel IV. se svými manželkami.
• V pátek 2. března, přesně v den 110. výročí
vysvěcení školní budovy v Černošicích, navštívil
školu v Komenského ulici archivář pan Buchtele

z Archivu pro Prahu-západ v Dobřichovicích. Děti
měly možnost nahlédnout do starých kronik, podívat se, jak vypadalo dříve vysvědčení či úmrtní
list, a prohlédly si pečetě některých řemeslnických dílen. Vyslechly si také povídání o tom, jak
škola fungovala před sto lety, jak vypadaly lavice,
jak se topilo, kolik dětí chodilo do jedné třídy atd.
Pozvání na besedu přijala i bývalá paní učitelka
Jitka Sokolová, která v této škole učila bezmála
30 let. Vyprávění ještě z dob její babičky, která
školu v Černošicích navštěvovala právě v prvních letech jejího působení, bylo pro děti zvlášť
zajímavé. Oslavy 110. výročí budou pokračovat
v květnu zahradní slavností, besedou pro veřejnost a výstavou dobových fotografií.
• 6. března nás navštívili husité. V rámci představení Jak válčili husité si děti vyzkoušely boj na
vozové hradbě a seznámily se s husitskými a křižáckými zbraněmi a s taktikou boje v 15. století.
• 14. března proběhlo okresní kolo Zeměpisné
olympiády v Mníšku pod Brdy. Naši školu reprezentovali 4 žáci. V kategorii A obsadil 2. místo
Jan Kořínek ze 6. A a na 5. místě skončil Felix Křížek ze 6. C, v kategorii B získala 2. místo
Barbora Biskupová ze 7. B a 3.místo Anna-Maria
Jiravová ze 7. A.
• Žáci prvního stupně naší školy se zúčastnili turnaje v ledním hokeji. Kromě nás nastoupily týmy
žáků ze ZŠ Zvole, Řevnice a Radotín. Turnaj probíhal ve dvou věkových kategoriích, tj. kategorie
1. a 2. tříd a kategorie 3. a 4. tříd. Hokejisté ve
starší kategorii vybojovali 1. místo a odnesli si tak
zlaté medaile a největší pohár. V mladší kategorii
byl tým A na 2. místě a tým B hned na další příčce. Pro řadu hráčů byl takovýto turnaj premiérou,
přesto náročné střídání zvládli na výbornou.

• V tělocvičně se konal výchovný koncert. Mgr.
Milan Pamahaj a pan Josef Šlik žáky 5. až 7. tříd
seznámili s vývojem světové rockové hudby ve
20. století, žákům 8. a 9. tříd přiblížili největší
hvězdy pop music v proměnách moderní populární hudby v letech 1955–1980. Zajímavý
a poutavý výklad byl doprovázen hudebními
ukázkami a filmovou projekcí. Podle ohlasů se
dětem koncerty líbily.
• Žáci 6. tříd a třída 8. A navštívili interaktivní
výstavu Vynálezci a vynálezy v Národním muzeu
v Praze. Seznámili se s prací našich nejvýznamnějších vynálezců, formou hry si mohli určit i svůj
osud, pokud by byli sami vynálezci, v laboratoři
si mohli vyzkoušet, jak některé vynálezy fungují.
Akce se dětem líbila, něco si připomněly, něco
nového se dozvěděly a poznatky si prakticky vyzkoušely.
• 14. března žáci 6. A absolvovali biologické
praktikum zaměřené na pozorování prvoků. Pod
vedením lektorky a s asistencí pana učitele Vávry
pozorovali žáci živé čisté kultury trepek, měňavek
a krásnooček. Akce se uskutečnila v prostorách
Stanice přírodovědců na Smíchově.
• Kolem školy začal jarní úklid. Kromě běžného
úklidu okolí školy přijela skupina horolezců vyčistit žlaby na obou budovách. Zároveň byly vyčištěny odpady v obou školách.
• Žáci 7. tříd absolvovali lyžařský výcvik v Albrechticích v Jizerských horách.
• Blíží se den uzávěrky výtvarné soutěže „Co se
děje ve tmě?“. Na všechny práce se těšíme do
30. dubna. Výsledky budou zveřejněny koncem
května a ceny slavnostně rozdány v červnu.
Jitka Kahounová
zástupkyně ředitele
17
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LEGOPROJEKT
v modlitebně
Církve bratrské
Ve dnech 19.–22. dubna se uskuteční
v modlitebně Církve bratrské v Černošicích
stavba obřího legového města. Akce je určena dětem ve věku 6 až 12 let a je zdarma.
Děti budou postupně během tří odpolední
od 16 do 19 hodin stavět dle vlastní fantazie
i dle návodů stavby, které budou umístěny
do legového města o rozměrech 8 x 3,5 m.
Na přestávky mezi stavěním je plánováno
občerstvení a krátký program s biblickými
příběhy za využití lega. Děti budou mít samozřejmě příležitost si s městečkem pohrát.
Dětský odbor Církve bratrské získal pro
tento projekt velké množství legových kostiček a stavebnic z Německa od církve Freie
evangelische Gemeinde. V České republice
jde o naprosto jedinečnou akci – hodnota
celé stavebnice dosahuje přibližně půl milionu korun. Od června loňského roku sada legových kostiček putuje po různých městech
České republiky a v každém místě vzniká
originální legové městečko. Po dokončení
stavby je město rozebráno a přesunuje se
dál. Do Černošic k nám obří stavebnice dorazí přes Husinec, Litomyšl a Prahu. Z Černošic zamíří na východ republiky a pak na
Slovensko. Legoprojekt má za úkol podporovat dětskou kreativitu a ukazovat na důležité životní principy prostřednictvím biblických
příběhů.
V neděli 22. dubna bude legové město
slavnostně odhaleno rodičům dětí a širší
veřejnosti během rodinného programu bohoslužby. Začátek je v 9.30. Protože počet
míst pro účast v Legoprojektu je omezený
(30–40 dětí), je nutné zaregistrovat děti předem na telefonním čísle 724 244 279.
Další informace můžete najít na internetu na stránkách http://cb.cz/cernosice/
a http://www.cb.cz/legoprojekt/.
Magdalena Košťáková
FOTO: CB

-- Legoprojekt má za úkol podporovat
dětskou kreativitu. --
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Mokropeská školka v zajetí proužků
FOTO: MŠ Topolská

-- Pruhovaný den se dětem náramně líbil. --

V únoru jsme pro děti připravili akci s názvem
Pruhovaný den. Všichni jsme přišli v pruhovaném oblečení. Některé děti to pojaly velmi
zodpovědně, neboť měly pruhované i ponožky
a spodní prádlo. Někteří byli ještě okrášleni mašličkami a pentličkami. Nejdříve jsme si vyzdobili
celou školku proužky, které děti nastříhaly z krepového papíru. Mladší děti si poté za pomoci pěnových válečků namalovaly ozdobné proužky na
papír a postavily z dřevěných kostek pruh přes
celou třídu. Předškoláci zkoušeli jednoduché
tkaní z papírových proužků. Větší děti si také
vyrobily z papíru proužkové bludiště. Hráli jsme
nejrůznější hry a honičky, při kterých se muselo

od soupeřů získat co nejvíce proužků. Holčičky
si vyráběly mašličky na culíky a copánky. Paní
kuchařka nám na tento den připravila proužkované menu. Ke svačince byl chléb s proužky
ze šunky a sýra. K obědu polévka s proužky
z nudlí a obalované rybí proužky. Celý den jsme si
užívali spoustu zábavy a legrace. Dětem se den
natolik líbil, že některé chodily v proužkovaném
oblečení ještě i další dny a proužkovou výzdobu
školky nechtěly sundat ani po týdnu. Moc jsme si
to užili a již plánujeme další zajímavé akce.
Kateřina Mandová
ředitelka MŠ Černošice, Topolská
www.mokropeskaskolka.cz

Duben v Mraveništi
o kouzelném domečku a výroba domečku,
• Čt 5. 4. Zvířátkové mraveniště – popovídákam se vejde celá moje rodina. Fotky členů
me si o tom, jaká známe zvířátka a kdo jsou
rodiny pro tvoření vřele vítány.
jejich mláďátka.
• Pá 27. 4. Sluníčkové mraveniště. Víte ko• Pá 5. 5. Velikonoční mraveniště plné malik má sluníčko paprsků? Moc. Přijďte si
lých koledníčků a barevných vajíček.
s námi vyrobit to nejstřapatější sluníčko.
• Čt 12. 4. Jarní kytičky se probudily z pod
zimní peřinky a my si o nich budeme poví- Všechny maminky, dítka i rodiny srdečně zveme
dat. A nejen to. My si vyrobíme celý květinámezi nás. Zpestřete si dopoledne programem
ček plný jarních květů. Pohádka samozřejplným hrátek a pohody. Těšíme se na Vás!
mě také kvítečková.
Hedvika, Simona, Ivana, Lenka,
• Pá 13. 4. Pozor, pozor, cirkus je tu a s ním
Kamila, Dáša, Hanka
klaunové a cvičené opičky. Tak se nezapowww.tamtammraveniste.estranky.cz
meňte přidat.
• Čt 19. 4. Jestlipak FOTO: MC Mraveniště
víte, zda už se probudily po zimě včelky? O jedné si povíme pohádku a další
si pak vyrobíme.
• Pá 20. 4. Zahrádka
v mraveništi – proměníme se v malé
zahradníčky a zasázíme si krásné
kytičky.
• Čt 26. 4. Moje rodina. Kdo všechno tam patří a co
-- V dubnu čeká na děti v Mraveništi třeba cirkus
všechno společně
a povídání o zvířátkách. -slavíme. Pohádka

z města a okolí

Zprávy
ze Sokola
V souvislosti s přípravou oslav 150. výročí založení Sokola jsou v TJ Sokol Černošice v plném
proudu nácviky sletových skladeb. Kromě toho
se v březnu v Sokole konaly následující události:
• 3. března – Ples sportovců pořádaný již tradičně ve spolupráci s oddílem SK Černošice.
Vzhledem k tomu, že šlo zřejmě o poslední
akci plesové sezóny, bylo to znát i na poměrně malé návštěvnosti. Ten, kdo si účast na

plese přesto nenechal ujít, jistě nelitoval, kromě možnosti zatančit si na relativně volném
parketu stojí za zmínku i bohatá tombola. Proto bych ráda na tomto místě poděkovala všem
sponzorům, kteří se o ni zasloužili.
• 10. března – Dětský karneval, pořádaný rovněž tradičně každým rokem, tentokrát plně
v režii Sokola. Potěšilo nás množství malých
dětí, které si v doprovodu rodičů přišly zadovádět ve slušivých maskách, od princezen přes čerty, vodníky, mušketýry, červené
Karkulky, berušky a další pohádkové bytosti.
Ráda bych poděkovala cvičitelkám Darje Čihákové a Jitce Hřebcové, které celou akci
připravily a provázely děti po dobu karnevalu
bohatým programem. Velmi také ocenily zapojení rodičů do připravených soutěží. Celou

atmosféru karnevalu přibližují fotografie od
Marie Burgetové.
• 30. března – Valná hromada TJ Sokola, kde
se jako každý rok rekapitulují úspěchy (i neúspěchy) minulého období, projednávají výsledky hospodaření, schvaluje rozpočet na
příští rok a prezentují plány, které by TJ chtěla
realizovat. Bohužel již třetí rok jsme opakovaně neuspěli se žádostí o grant Středočeského kraje požadovaný na výměnu okapů na
Sokolovně, do které zatéká, a je třeba to neprodleně řešit. Budeme to tedy muset uhradit
z vlastních zdrojů, které jsou značně omezené a skutečně pokrývají jen ty nejnutnější provozní náklady budovy.
Za výbor TJ Sokol černošice
Libuše Müllerová, starostka

2x FOTO: Marie Burgetová

-- Dětský karneval se opravdu vydařil. -FOTO: Petr Kubín

Český Červený kříž
v Černošicích nezahálí
Ani letos jsme neporušili tradici a 25. února jsme se sešli na Valné hromadě ČČK,
abychom zhodnotili naši práci v roce
2011. Kromě stálých zástupců jiných organizací mezi nás zavítala i delegace z Oblastního spolku ČČK Praha 1 vedená ředitelkou Jaroslavou Markovou. Vzhledem
k tomu, že OS Praha-západ ukončil svoji
činnost, patří naše MS od letošního roku
k Praze 1.
Do posledního místa zaplnili naši členové ČČK společenskou místnost v DPS, kde
byli seznámeni s prací a hospodařením za
uplynulý rok. Navštívili jsme celkem šest
generálních zkoušek v divadlech Rokoko,
ABC, Braník a Vinohradském. Uspořádali jsme šest jednodenních výletů po naší
republice a nezapomněli jsme ani na 28
jubilantů, kterým jsme předali blahopřání
a malý dárek (80, 85, 90–98 let).
Pomáhali jsme tam, kde bylo třeba.
V jednom však ČČK předčil i ministra financí Kalouska. Jedná se o zvýšení
ročních členských příspěvků z 20 Kč na
200 (věk do 65 let) a na 100 Kč pro starší
členy, kterých je v naší organizaci většina,
platících členů máme 120.

A nyní něco radostnějšího. Připravte si
pláštěnky, dobré boty, rozbijte prasátka,
neboť v dubnu začínáme s výlety, na které
se celou zimu těšíme.
• 18. 4.	Jablonná nad Vlt. – Neveklov –
Týnec nad Sáz. . . . . . 200 Kč
• 23. 5. Kratochvíle – Vodňany 300 Kč
• 20. 6. Potštejn – Kostelec nad Orlicí
. . . . . . . . . . . . . . . . .  400 Kč
• 18. 7.	Česká Lípa – Kravaře. .  300 Kč
• 15. 8. Chomutov – Klášterec nad Ohří
. . . . . . . . . . . . . . . . .  300 Kč
• 12. 9. Stránov – Sobotka – Kost . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .  250 Kč
Přihlásit se můžete:
Václava Raková – 604 908 236
Stanislava Hradiská – 7
 75 232 702,
251 6 41 264
Každý, kdo má chuť to letos s námi zkusit, je vítán. Informace najdete i v našich
vývěsních skříňkách.
Václava Raková
jednatelka ČČK

Oslava 110. výročí
založení Obecné školy
v Černošicích
Děkujeme všem ochotným občanům, kteří
se snažili – třeba i bezvýsledně – pátrat v rodinných albech, aby nám pomohli shromáždit
cenné dobové dokumenty týkající se života
černošické školy od jejího vzniku v roce 1902
po dnešek. Někteří z vás si možná rádi zavzpomínáte.
Pokud by se přece jen ještě nějaké fotografie našly, budeme rádi. Kopie (originály vám nepoškozené vrátíme) budou použity na výstavě
u příležitosti založení školy a dále uloženy v archivu města jako dokument jeho kulturní historie.
Renata Horešovská, Milena Křížová,
fotograf Petr Kubín
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Do černošického kostela zavítá kardinál Duka

Velikonoční
bohoslužby
Přijďte si připomenout smysl křesťanských Velikonoc! Srdečně zveme na velikonoční bohoslužby do modlitebny Církve
bratrské. 6. dubna se koná večerní velkopáteční bohoslužba, začátek v 19 hodin. V neděli 8. dubna od 9.30 hodin na
ni navazuje nedělní bohoslužba vzkříšení
Ježíše Krista, jejíž součástí bude i krátké
dětské představení.
Pavel Paluchník, kazatel

Fantazii se meze
nekladou
Zveme Vás na vernisáž dětské výtvarné výstavy Kaňka do pohádky, která se uskuteční dne
5. dubna 2012 v 16 hodin v galerii Modrého domečku. V rámci zahájení výstavy budeme slavnostně vyhlašovat a oceňovat vítěze této regionální soutěže. Přijďte se podívat, jakou fantazii
mají nejen černošické děti. Žánrem soutěže je
kresba, malba, fotografie, ale i plastika a instalace. Výstava v Modrém domečku potrvá až do
5. června 2012. Více na www.zus-revnice.cz
a www.os-naruc.cz.

Jak jste jistě zaznamenali v jednom z loňských
čísel IL, k překvapení všech zúčastněných se
při rekonstrukci kostela Nanebevzetí Panny
Marie objevila freska z doby původní barokní
úpravy. Freska byla zrestaurována, celý interiér
dostal nový kabát v barevných odstínech. Farnost vybavila kostel, díky štědrým sponzorům,
novými lavicemi a v době vydání tohoto čísla by
měl již být instalován nový obětní stůl, ambon
a křtitelnice. Tím o Velikonocích bude završena druhá finančně velmi náročná etapa rekonstrukce kostela.
První etapa probíhala v letech 2004 až 2008
a zahrnovala nový krov, střechu a fasádu. Druhá etapa se zabývala rekonstrukcí interiéru.
Přichází na řadu etapa třetí, a to provést nároč-

né restaurování barokních oltářů. Zakončení
druhé etapy přichází v době největších křesťanských svátků s velkou pozorností všech
věřících k vzkříšenému Ježíši.
Farnost a město Černošice má tu čest následující neděli po Velikonocích, tedy 15. 4., přivítat metropolitu a primase českého, arcibiskupa pražského, kardinála Dominika Duku OP,
který bude v opraveném černošickém kostele
sloužit mši sv., spojenou se žehnáním nového obětního stolu od 10.30 hod. Jste všichni
srdečně zváni. Po bohoslužbách proběhne
s panem kardinálem beseda v prostorách komunitního centra MaNa. Podrobnosti se dozvíte na www.trs-farnosti.cz
Hubert Poul

Velikonoční svátky v katolických
kostelech farnosti
• Na „Zelený čtvrtek“ 5. 4. v 18 hod. v černošickém kostele Nanebevzetí Panny Marie se slouží mše sv. na Památku poslední
večeře Páně.
• Na Velký Pátek 6. 4. v 18 hod. v radotínském kostele sv. Petra a Pavla se uskuteční velkopáteční obřady.

• Na Bílou sobotu 7. 4. ve 20 hod. v třebotovském kostele sv. Martina se bude
sloužit velikonoční vigilie.
• Slavnost Vzkříšení, v neděli 8. 4. se budou sloužit mše sv. v Radotíně v 8.30
hod. a v Černošicích v 10.30 hod.
Hubert Poul

Šárka Hašková

Kam za kulturou, zábavou a vzděláním
v Černošicích
7. 4.

Zájezd na Tržnici Čech do Litoměřic – pořádá místní organizace Českého zahrádkářského svazu

odjezd v 7.30, od samoobsluhy na
Vráži

9. 4.

Jesse Ballard Band – koncert světoznámé skupiny s atmosférou jazzu, folku
i rockové muziky umocněné poezií

20.00, Club Kino

13. 4.

Tam-Tam Orchestra – koncert v kubánských, brazilských a afrických rytmech

20.30, Club Kino

14. 4.

Beseda s Borisem Hybnerem

16.00, DPS (Vrážská ul.)

15. 4.

Návštěva kardinála Dominika Duky

10.30, kostel Nanebevzetí Panny Marie

20. 4.

Marta Töpferová s kapelou – koncert první Češky nominované na Grammy Awards
za latinskoamerickou hudbu, písně zazní v angličtině, španělštině i češtině

20.30, Club Kino

21. 4.

Jarmareční divadlo – v rámci letošních prvních farmářských trhů

10.00, prostranství u hotelu Kazín

27. 4.

Záviš – zpěvák, písničkář a básník, legenda české folkové scény

20.00, Club Kino

28. 4.

Jitka Vrbová – koncert, od country po swing

20.30, Club Kino

29. 4.

Zuby nehty – koncert první dámské bigbeatové kapely v Československu

20.00, Club Kino

29. 4.

Garage Sale III – prodej mezi vraty

10.00–15.00

v okolí
5. 4.

Kaňka do pohádky – vernisáž dětské výtvarné výstavy

16.00, galerie Modrý domeček, Řevnice

9. 4.

Antonio Vivaldi: STABAT MATER – koncert, účinkují: Marie Sommerová – alt
a Dagmar Doubková – varhany

18.00, kostel sv. Martina a sv. Prokopa
v Karlíku

22. 4.

Čert a Káča – Eva Hrušková a Jan Přeučil přijedou zahrát pohádku pro děti

15.00, sál Dr. Fürsta v Dobřichovicích

28. 4.

Bezpečné jaro – zábavné odpoledne na dětském dopravním hřišti

Radotín
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Garage sale již potřetí!
Po úspěšném experimentu garážových výprodejů, které se konaly v roce 2011, se chystá další vydání. Tentokrát to bude v neděli
29. dubna 2012 od 10 do 15 hodin. Při přípravách na jarní úpravy zahrad jste v útrobách
vašich garáží, zahradních domků či na půdě
možná našli poklady a relikvie, pro které už nemáte žádné použití, ale je stejně tak možné, že
právě takový poklad by mohl potřebovat některý z vašich sousedů. Pojďte to zkusit prodat
mezi vraty.
Pro osvěžení připomínám, jak Garage sale
funguje. Jedná se vlastně o alternativu blešího
trhu. Rozdíl je ten, že věci prodejce nemusí nikam přenášet, jen je vyloží na dvorek, vjezd či
zahradu, svůj dům nebo plot označí cedulkou,
aby ho kupci našli a zábava může začít. Pro-

dávat může každý! Club Kino opět nabízí pro
prodejce svou zahrádku.
Zájemci o účast (prodej) v garážových výprodejích v Černošicích se mohou přihlásit
na webových stránkách http://www.garagesalecernosice.cz, kde se také dozví všechny
potřebné informace a nejaktuálnější novinky.
K dispozici bude opět mapka s vyznačenými
domy, kde se dají poklady ulovit.
Přečtěte si, co o Garage sale řekli loňští
účastníci. „Nejlépe šlo na odbyt dětské a dámské oblečení, prodala jsem také nějaké nádobí
a knihy,“ libuje si jedna z prodávajících, Johana
Křížková. Ta na svoji zahrádku pozvala i kama-

FOTO: www.tamtam-orchestra.cz

-- Skupina Tam-Tam Orchestra --

Večer nejen v rytmu samby
Do Černošic opět zavítá Tam-Tam Orchestra se
svojí hudbou plnou temperamentu. Koncert této
formace, která čerpá především z brazilských,
kubánských a afrických rytmů, se uskuteční
v pátek 13. 4. od 20.30 v Club Kinu.
Skupina Tam-Tam Orchestra vznikla již v roce
1999. V současnosti ji tvoří sedm muzikantů.
Kapelníkem je Miloš Vacík, hráč na bicí nástroje z celého světa, výtvarník a skladatel. Ve své
sbírce má přes 200 nástrojů. Specializuje se na
nástroje a rytmy ostrova Kuby, Brazílie a západní
Afriky, odtud i zaměření skupiny. V roce 2008
dokonce podnikl studijní cestu do brazilského
Rio de Janeira, kde studoval rytmy a techniky
hry a také navštěvoval školy samby. Mimochodem založil a vede první sambovou školu v Čechách, Tam-Tam Batucada Samba Praga. Hraje
také na speciálně sestavenou bicí soupravu,
kterou kombinuje s různými druhy etnických
bubnů, zvonců, plechovek, perkusí, a toto vše
doplňuje svým zpěvem.
Dříve však hrál jiné druhy muziky, jeho jméno
je spojeno například s takovými skupinami, jako
je Šum svistu, Laura a její tygři či Pražský výběr.
Dalším členem Tam-Tam Orchestra je zpěvačka a tanečnice Tereza Vacíková, hraje na brazilský strunný nástroj Cavaquinho a perkuse všeho

druhu. Perkusista a tanečník Slávek Hahn obohacuje rytmy o velké množství afro-brazilských
a kubánských bicích nástrojů. Rytmickou sekci
doplňuje hráč na bicí soupravu a caixu Dalibor
Knapp, kytarista Tomislav Zvardoň, hráčka na
basovou kytaru Eva Holická a hráč na dechové nástroje – trumpetu, příčnou flétnu, Radim
Knapp. Celá tato formace tvoří energií nabitou
taneční, groovovou kapelu, která vychází z etnické hudby, world music.
Tam-Tam Orchestra koncertuje po celé republice, vystupuje pravidelně také na festivalech a Open Air akcích, jako například Colours
of Ostrava, Mezi ploty, Trutnov či Pohoda. Za
zmínku stojí také série koncertů pro Algida Stage, Global Conection, předkapela finské skupiny Värttinä, britských Transglobal Underground.
Skupina koncertovala například také v káhirské
opeře a káhirském Greek clubu. A v roce 2010
hrála kapela dokonce v Číně, v rámci českého
dne na Světové výstavě EXPO v Shanghai.
Nenechte si ujít tento výjimečný koncert.
Bude se jistě i tančit. Čeká vás tedy strhující
zábava.
Koncert pořádá město Černošice. Vstupné
120 Kč.
Dana Jakešová

rádku s osmiletou dcerou, která nabízela hračky, se kterými už si nehraje. A protože mnoho
nakupujících maminek přišlo v doprovodu ratolestí, po většině plyšáků a panenek se doslova zaprášilo. „Prodal jsem skoro všechno,“
ukazoval před polednem na poloprázdný stůl
ve své garáži pan doktor Radim Uzel, kterého
Garage sale zaujal natolik, že se také přihlásil. „Zbyly už jen nějaké košile a pár knížek...“
Všichni zúčastnění – jak prodávající, tak nakupující – si akci náramně užili a brali ji takovou,
jaká má být, tedy především jako zábavu. „Bylo
to skvělé, prodali jsme velké zaclánějící kusy,
rozdali malé,“ komentovala Jana Jasková, která se akce účastnila již podruhé. „Tentokrát
jen nakupujeme, ale příště budeme prodávat
také,“ slibovaly zase chatařky z Mokropes.
Těšíme se 29. 4. 2012!
Bára Veselá, bara@garagesalecernosice.cz

Dvě tváře Jitky Vrbové
od country po swing
V sobotu 28. 4. od 20.30 rozezní sál Club
Kina hlas fenomenální zpěvačky Jitky Vrbové.
Arnošt Lustig o ní napsal : „V zemi, kterou požehnali bohové zpěvu mimořádnými talenty, je Jitka
Vrbová hvězdou první velikosti, stálicí v konstelacích stálejších, než dokážeme pochopit. Krása,
smysl a trvalost jsou vlastnosti písní Jitky Vrbové.
Přidává k tomu duši, oduševnění, to sametově
něžné, v čem se poznává a projevuje láska.
Hlas a písně Jitky Vrbové jsou sestry krásy, synové smyslu a děti trvalosti, jsou výrazem obdivu
k romantice mládí, lásky k české zemi. Její písně
konejší a povzbuzují“.
Jitka Vrbová patří mezi zpěvačky, které nemají
v pozadí promotion, lesk bulváru a média. Jitka
Vrbová „jen“ nádherně zpívá. Zpívá hlasem ne
nepodobným hlasu Evy Olmerové, ale má svůj
osobitý charakter i repertoár. Spoluúčinkují
Standa Chmelít a Hot Jazz Praha.
Předprodej vstupenek v trafice na nádraží za
130 Kč, na místě 150 Kč. Na koncert zve město
Černošice.
Pavel Blaženín
FOTO: archiv zpěvačky

-- Jitka Vrbová -21

kultura
FOTO: www.martatopferova.com

MARTA TÖPFEROVÁ s kapelou
První Češka nominovaná na Grammy Awards za latinskoamerickou hudbu vystoupí
v Černošicích! Přijďte v pátek 20. 4. ve 20.30 do Club Kina a nebudete litovat.
níky z latiny, jazzu i kruhu vážné hudby a tato
zkušenost vytvořila unikátní mix stylů v její práci.
Kromě tvorby ve španělštině a češtině napsala
také sbírku písní v angličtině a na jaře roku 2011
vydala nové CD s názvem „The Other Shore“
(Druhý Břeh). Tyto nové písně čerpají inspiraci od
zpěváků/písničkářů jako jsou Nick Drake a Tracy
Chapman, ale bystré ucho uslyší vlivy i z českých
lidových písní a rytmické základy založené na latinskoamerické hudbě.
Martina hudební cesta je úzce spjata s jejím
jedinečným osudem a její nový soubor představuje její dlouholeté hledaní, jak přinést svou trojjazyčnou tvář na jeviště. Její aktuální koncerty tedy
obsahují písně v angličtině, španělštině a češtině
a Marta používá svůj hlas a poezii jako spojující
prvek. Martu budou v Černošicích doprovázet
Alejandro Soto Lacoste (Chile) – guitar, accordi-

FOTO: www.noice.cz/zubynehty

Marta Töpferová je jednou z nejlepších zpěvaček
a písničkářek své generace. V mládí zpívala osm
let klasickou a lidovou hudbu ve dvou sborech jak
v Čechách, tak ve Spojených Státech. Po emigraci do USA v roce 1987 se Marta naučila plynně
španělsky a vyvinula se z ní vynikající umělkyně
a skladatelka latinskoamerické hudby. London
Times popsal Martu jako „jednu z nejpůvabnějších interpretů lidové hudby Latinské Ameriky“,
a zaslouženě. Dodnes Töpferová vydala čtyři alba
ve španělštině, převážně složená z vlastní tvorby:
„Trova“ (2009 World Village), „Flor Nocturna“
(2006 World Village), „La Marea“ (2005 World
Village), „Sue & Verde“ (2003 Circular Moves),
a sbírku českých, moravských a slovenských lidových písní s názvem „Homage To Homeland“.
Jako stálá tvůrčí síla na hudební scéně v New
Yorku Marta spolupracovala s nejlepšími hudeb-

-- Zuby nehty – první dámská bigbeatová kapela v Československu --

Zuby nehty aneb women power
Přijďte se v neděli 29. 4. od 20 hodin
do Club Kina pobavit s první dámskou bigbeatovou kapelou v Československu. Skupina existuje pod názvem Zuby nehty od roku
1987.
Její historie začíná v roce 1980, kdy Pavla
Slabá (bass, vocal), Hana Řepová (drums,
vocal) a Marka Míková (piano, vocal) založily
Plyn, který v roce 1983 změnil své jméno na
Dybbuk. V této době se ke skupině připojily
dvě další ženy – Kateřina Jirčíková (flute, sax,
vocal) a Eva Trnková (quitar). Všechny členky
jsou autorkami písní.
Skupina se v tomto složení účastnila stovek

koncertů a mnohých festivalů. V jejích počátcích byla jejich hudba popisována kritiky jako
punk nebo nová vlna a později jako hard core
nebo něco jako women power. Muzikantky
samy se cítily mimo tyto kategorie a označují
svou hudbu jako vážnou.
Dlouhodobě působící skupina tvůrčích žen
byla a je unikátem v České republice. Všechny na základě přátelství, muzikantské příbuznosti a svých demokratických názorů přispěly
do mozaiky pěti dosud vydaných alb.
Koncert pořádá město Černošice. Vstupné 120 Kč.
Pavel Blaženín

Vyhodnocení pohádkového kvízu
v knihovně
Děkujeme všem dětem za účast v soutěži. Ze 40 správných odpovědí jsme vylosovali tyto
tři vítěze: Karolína Kadečková, Vítek Jurenka a David Kubeš. Gratulujeme a prosíme vítěze,
aby si do knihovny přišli vyzvednout svoji knižní odměnu.
Šilhámková Irena, knihovnice
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-- Marta Töpferová --

on & piano, Cristian Carvacho (Chile) – charango
& percussion a Tomas Liska (CZ) – bass.
Předprodej vstupenek v minimarketu na nádraží za 150 Kč. Na koncert zve město Černošice.
Pavel Blaženín

Světový Jesse Ballard
Band v Černošicích
Jesse Bellard, Hans Hartmann a Joe Kučera. Magické spojení tří jmen navozující atmosféru jazzu,
folku i rockové muziky umocněné poezií. Hra na
kytaru a zpěv amerického bluesmana Jesse Ballarda zůstává nezapomenutelným zážitkem stejně jako
výkon švýcarského baskytaristy Hanse Hartmanna
a mistrovská sóla českého saxofonisty Joa Kučery.
Tři slavní hudebníci, jež očarovala hudba navěky,
vystupují společně už dvacet let. Jejich texty vypovídají o vlastních zkušenostech, jejich hudba odráží
pestrost prostředí a kořenů, ze kterých pocházejí.
Publikum bude mít možnost spatřit výjimečné muzikanty světoznámého Jesse Ballard Bandu i v Černošicích, a to v pondělí 9. dubna na pódiu Club
Kina. Koncert začíná ve 20 hodin. Zve město Černošice. Vstupné 120 Kč.
Více informací a hudební ukázky najdete na www.
jesseballard.com, nebo www.joe-kucera.com.
Milena Kozáková, odbor kultury

Na co se můžete těšit v květnu

Májové slavnosti
letos již poosmé
Letošní májové slavnosti budou již podruhé plné
gurmánských překvapení. Organizátoři pro vás
letos připravili prezentaci a košt vín, sýrů a pekařských výrobků. K dobré muzice a tanci patří
totiž dobré jídlo a pití již od pradávna. Letošní
májové slavnosti proběhnou v neděli 13. 5. od
14 hodin. Těšit se na ně ale můžete již nyní. Vystoupí například poberounská skupina Třehusk
či soubory Furiant, Pramínek, Klíček či Kominíček a samozřejmě nebude chybět vystoupení
černošických dětí. Na závěr proběhne dražba
a kácení máje.
Pavel Blaženín, odbor kultury

kultura
FOTO: archiv herce

-- Boris Hybner --

Beseda s Borisem Hybnerem
Známý mim, herec, režisér, dramaturg a pedagog
Boris Hybner přijede pobesedovat s obyvateli
nejen z Černošic. Beseda proběhne v sobotu
14. 4. od 16 hodin ve společenských prostorách Domu s pečovatelskou službou na Vráži.
První mimické vystoupení Borise Hybnera na
veřejnosti v souboru Ladislava Fialky se odehrálo
v Divadle Na zábradlí v roce 1964. Po několika
letech založil se Ctiborem Turbou Divadlo Alfreda Jarryho. Spolu se souborem Gag, jenž založil
roku 1978, pokračoval v rozvíjení němé filmové
grotesky.

V osmdesátých letech slavil velký úspěch
zejména v Nizozemí s trilogií Zahrada jménem Hollywood, kterou později zpracoval do
podoby televizního seriálu GAGMAN – za něj
získal Bronzovou růži z Montreux. Zahrál si
i v Austrálii, a to s vynikajícím ruským klaunem
Slávou Poluninem v jeho světově proslulé
Snowshow. V roce 1990 založil v Praze divadlo Gag, které fungovalo šest sezón. V současnosti vede na pražské HAMU katedru nonverbálního divadla.
Pavel Blaženín

Nové knížky v městské knihovně v Černošicích
Beletrie:
ANDERSON, Geraint: Prostě byznys – Steve Jones, hrdina bestselleru
Cityboy se vrací, aby se nechtěně ocitl v osidlech mezinárodního zločinu,
uprostřed obchodu s drogami a monstrózních operací spojených s praním
špinavých peněz;
BARRY, Dave: Velký průšvih – humoristický román;
CLARK, Mary Higgins: V náruči nepřítele – detektivní román;
FORSYTH, Frederick: Příběh Biafry – reportážní příběh z válečného konfliktu v africké Biafře – nigerijské provincii, na jejímž území se nacházejí bohaté
zásoby ropy a která se na sklonku minulého století pokusila získat nezávislost;
FOSSUM, Karin: Indická nevěsta – čtivý, napínavý román. Kniha získala
ocenění Times Book Award za nejlepší norský kriminální román;
JAKOUBKOVÁ, Alena: Chytrá žena pro manžela přes plot skočí – román
pro ženy;
KÖRNEROVÁ, Hana: Prosím vás, sestřičko – křehký příběh ze sedmdesátých let minulého století z prostředí, které křehkým citům právě nepřálo.
Příběh o tom, jak si poradit se životem bez cizí pomoci;
KULHÁNEK, Jiří: Noční klub – fantasy literatura;
POTTER, Alexandra: Není přání jako přání – vtipný a čtivý román pro moderní samostatné ženy, které dokážou brát život s nadhledem a humorem;
ROBERTS, Nora: Podivné hry – román pro ženy;
SHARP, Chrystal: Takový normální den v ráji aneb Příběhy veterinářovy
ženy – hlavními hrdiny této knížky nejsou ani tak lidé, jako spíše jejich čtyřnozí
kamarádi. Ti dokáží svým majitelům připravit nejednu horkou chvilku a přivést
je do nezvyklých situací, které autorka popisuje s notnou dávkou humoru
a porozuměním pro zvířecí duši;
ZUSAK, Markus: Posel – australský román.
Naučná literatura:
DELAROCHE, Patrick: Rodiče, nebojte se říkat ne – tato kniha je určena
otcům a matkám, kteří si kladou otázky týkající se určování hranic a ukazuje,
že je třeba zajistit jejich dodržování. Zabývá se také nutností užívání a výběru
trestů při výchově;
IVASIENKO, Michal: Na kolech pod Mt. Blanc – cesta na kole se třemi dětmi k nejvyššímu vrcholu Evropy. Cestopis ukazuje, že cestovat, ať jakkoliv netradičně a zdánlivě bláznivě, lze i s velmi malými dětmi, plínkami a sunarem;
Kronika 20. století 1990–1995 – chronologie nejdůležitějších událostí
20. století;
LÁNSKÁ Dagmar: Plané rostliny v kuchyni – kniha přináší výběr planých
a zplanělých rostlin, z jejichž kořenů, oddenků, natě, listů, květů a plodů lze
připravit nejrůznější pokrmy;
ŠIMONOVÁ, Alena: Výtvarná dílna – kniha nabízí mnoho výtvarných her,
technik a návodů pro rozvoj tvořivosti, zručnosti a fantazie, náměty pro dekorativní hry, grafiky, keramiku a mozaiky.
Pro děti a mládež:
Požárník Sam – příběhy požárníka Sama a jeho malých kamarádů;
AWDRY, W.: Tomášovy trampoty – vánoční dobrodružství mašinky Tomáše
a jeho přátel z nádraží;
BOEHME, Julia: Týna a Pony. Rozpustilá opička – dobrodružný příběh.
Druhá kniha příběhů Týny a jejího poníka;
BREZINA, Thomas: Klub záhad. Nestvůra z Dračího jezera;
BRUNHOF, Jean de: Příběh malého slona Babara – příběh o králi slonů,

pro nejmenší děti; HERGÉ: Tintinova dobrodružství. Tintin v Tibetu – komiks;
CHILD, Lauren: To jsem prostě já, Clarice Beanová – 1. díl humorné trilogie ze života anglické školačky;
KRATOCHVÍL, Miloš: Modrý Poťouch – veselé vyprávění o protivných strašidlech, která se rodí, aby mezi lidmi zasívala nesváry a rozepře;
McCOMBIE, Karen: Alice a ...Dóóóst dobrý rande – další pokračování
životních příběhů třináctileté Alice;
SCHRÖDER, Rainer M.: Bratrstvo svatého grálu – 3. díly fantasy literatura;
STEPHENS, Rebecca: Everest – obrazová publikace pro děti, pojednává
nejen o horách, jejich přírodě a obyvatelích, ale i o historii jejich dobývání
a horolezectví.
Knížky v angličtině:
COELHO, Paulo: Manual of the warrior of light (v češtině Rukověť bojovníka světla) – bojovník světla je metamorfozou člověka, který umí snít
a umí se zastavit v uspěchané každodennosti k rozhovoru se svým srdcem
i bohem;
BEEVOR, Antony: The fall of Berlin 1945 (v češtině 1945 – pád Berlína) – vývoj válečných operací od začátku roku 1945 až do dobytí Berlína
a německé kapitulace;
DEAVER, Jeffery: Speaking in tongues (v češtině Katedrála hrůzy) –
thriller s detektivní zápletkou.

inzerce
Nabídka zaměstnání:
Velkoobchod potraviny, drogerie ve Velkotržnici
Lipence, Praha 5, přijme na tyto pozice:

POKLADNÍ
SKLADNÍK
u všech pozic se jedná o jednosměnný provoz
pondělí-pátek, sobota 1x za 3 týdny
Tel. 777 66 1111, 296 828 302 po 14. hodině

Generali Pojišťovna a.s.

přijímá do obchodního týmu nové poradce.
Váš životopis posílejte na:
hana.setkova@generali.cz, tel.: 602 553 948
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VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Skautský oddíl Černošice srdečně zve všechny své příznivce, rodiče
a kamarády na tradiční skautskou akademii.

SKAUTSKÁ AKADEMIE

EN

15:00
hod

Srdečně zve město Černošice

13:00
hod

VSTUP: 120,- Kč 20:00
hod
Jesse Ballard, Hans Hartmann a Joe Kučera. Magické spojení tří jmen
navozující atmosféru jazzu, folku i rockové muziky umocněné poezií. Hra bluesmana J. Ballarda je nezapomenutelným zážitkem.

JESSEE BALLARD BAND

VSTUP: ZDARMA

20:30
hod

energií nabitou taneční, groovovou
kapelu, která vychází z etnické hudby a world music. Čerpá hlavně z brazilských, kubánských a afrických rytmů. Přijďte si zatancovat do Club kina.
Koncert Tam-Tam Orchestra je strhující zábava.
Srdečně zve město Černošice

VSTUP: 120,- Kč

jedou turné k debutové desce. V neposlední řadě i na tuzemskou stálici F.O.B
a zbrusu nové osazení brněnských Descent Of The Scarlet Skies. Kromě vyhlášeného zvuku se můžete těšit i na skvělou atmosféru!

VSTUP: 90,- Kč 19:00
14.4. MAGORE NIGHT VOL. 1
hod
Magore Night je první pokus o přiblížení metalu a jeho různých podob
so
širšímu publiku. Budete se moci těšit na polskou deathcore mašinérii Drown
My Day, brutal death metalisty Poppy Seed Grinder z Prahy, kteří jsou uznáváni
LIVE po celé evropě. Dále lokální mladíčky Suffocate With Your Fame, kteří aktuálně

LIVE

13.4. TAM TAM ORCHESTRA
Formace Tam Tam Orchestra tvoří
pá

stávají do situací, před kterými by měly být, alespoň podle našich společenských zvyklostí, chráněny.

VSTUP: 80,- Kč 20:00
10.4. PŘÍLIŠ MLADÁ NOC ČR / 2012 režie: O. Omerzu drama
hod
Hrají: Martin Pechlát, Jiří Černý, Natálie Řehořová, Jan Vaši, Vojtěch Machuta ...
út
Intimní aktuální příběh syrově a autenticky nahlíží na současné partnerské
KINO vztahy, přičemž nekompromisně odkrývá jejich prázdnotu. Děti se ve filmu do-

LIVE

9.4.
po

8.4. 2. TRILOGIE HVĚZDNÝCH VÁLEK
IV. Star Wars - Nová naděje
ne
V. Star Wars - Impérium vrací úder
KINO VI. Star Wars - Návrat Jediho

LIVE

VSTUP: 80,- Kč 20:30
hod
Černošická bluesová kapela Chuck ’n‘ Gag vznikla v roce 2003. V současné
době je sestava ustálená a s novou energií. Fanoušci si tak můžou plně vychutnat jejich pojetí bluesové hudby. Spolu s nimi vystoupí kladenská rocková kapela
Stíny Úsvitu a kytarista Adib Ghálí.

CHUCK´N´GAG BLUESBAND

7.4.
so

VSTUP: 80,- Kč 20:30
hod
Tato italská kapela vznikla v loňském roce, jako vedlejší projekt uskupení
„The Beat Holes“. Jedná se o kapelu hrající cover verze takových legend, jako jsou
například - Ramones, Clash, Green Day, Offspring, Sex Pistols, Elvis, Chuck Berry,
Beach Boys a Beatles. Ikdyž se jedná o vystoupení akustické, kapela je známá
svou šťavnatou pódiovou prezentací, rozhodně se máte nač těšit!

R.A.M.ONES + CHECK POINT

6.4.
pá
LIVE

příběh mladého zlodějíčka, který nastoupí do luxusního lázeňského hotelu jako
kuchař a prožije tam svou první velkou lásku ...

VSTUP: 80,- Kč 20:00
3.4. ŠKOLNÍ VÝLET ČR / 2012 režie: P. Šícha komedie
Hrají:: Libuše Švormová, Stanislav Zindulka, Tomáš Magnusek, Sandra Nováková ... hod
út
Parta spolužáků je pozvána na pobyt do lázní. Přitom však zažívá mnoho peripeKINO tií, vtipných situací, ale i osobních dramat. Souběžně s tím můžeme sledovat

SPOLKY

1.4.
ne

B
DU

19:00
hod

nazýván jako „Kníže pornofolku“, je legendou české folkové scény.
Aktivním hudebníkem je již od 70. let minulého století. Po “sametové revoluci”
začal vydávat vlastní alba a doposud jich stačil vydat úctyhodných dvanáct!

20:00
hod

DJ

Club Kino, Fügnerova 263, 252 28 Černošice - tel.: 251 640 397

GARAGE SALE - 29.4. 2012

tak osedlejte košťata, přistávací barová plocha je připravena.
Zvukově to bude skutečně strašidelné, protože hraje DJ “Co Kdo Přinese”.

20:00
hod

Zuby nehty od roku 1987. Její historie začíná v roce 1980, kdy Pavla Slabá, Hana
Řepová a Marka Míková založily kapelu Plyn, která v roce 1983 změnila své
jméno na Dybbuk. V této době se ke skupině připojily dvě další ženy - Kateřina
Jirčíková a Eva Trnková. Hudba kapely je kritiky popisována jako punk, nebo
nová vlna a později jako hard core nebo něco jako women power. Muzikantky
samy se cítí mimo veškeré kategorie a označují svou hudbu jako vážnou. Za dobu
své existence stačily vydat pět dlouhohrajících alb.
Srdečně zve město Černošice

30.4. ČARODĚJNICE V CK
VSTUP: 50,- Kč
Kdo se bojí, nesmí do lesa, ale může do CK. Valpuržina noc je opět tady,
po

LIVE

29.4. ZUBY NEHTY
VSTUP: 120,- Kč 20:00
1. dámská bigbeatová kapela v Československu. Skupina existuje pod názvem hod
ne

LIVE

20:30
hod
„V zemi, kterou požehnali bohové zpěvu mimořádnými talenty, je Jitka Vrbová
hvězdou první velikosti, stálicí v konstelacích stálejších, než dokážeme pochopit.
Krása, smysl a trvalost jsou vlastnosti písní Jitky Vrbové. Přidává k tomu duši,
oduševnění, to sametově něžné, v čem se poznává a projevuje láska. Hlas a písně
Jitky Vrbové jsou sestry krásy, synové smyslu a děti trvalosti, jsou výrazem obdivu k romantice mládí, lásky k české zemi. Její písně konejší a povzbuzují “.
Jitka Vrbová patří mezi zpěvačky, které nemají v pozadí promotion, lesk bulváru
a média. Jitka Vrbová „jen“ nádherně zpívá.
Srdečně zve město Černošice

VSTUP: PŘEDPRODEJ 130,- Kč / NA MÍSTĚ 150,- Kč
28.4. JITKA VRBOVÁ
Koncert fenomenální zpěvačky Jitky Vrbové, o níž Arnošt Lustig napsal:
so

15:00 - 17:00 - spanilá jízda „Okolo komína“ včetně zastávky na rockovém festivalu
"Mořinkafest" v hostinci U Barchánků
17:15 - 17:30 - vyhlášení výsledků soutěže "Miss kolomoto / Gold kolomoto"
P.S.: Doražte se vším co má kola a vrčí :-)

ZÁPISNÉ: 20,- Kč 14:00
28.4. KOLA A MOTORY - JARNÍ PROBUZENÍ
hod
Po tradiční vyjížďce "Okolo komína" bude zlatou korunkou dekorována
so
Miss kolomoto jaro 2012 a hodnotnými cenami odměněno Gold kolomoto jaro 2012.
SRAZ 14:00 - 15:00 - sraz a přehlídka všeho co dorazí

LIVE

27.4. ZÁVIŠ
VSTUP: 80,- Kč
Zpěvák, písničkář a básník Záviš, vlastním jménem Milan Smrčka, často
pá

jak často jsou děti ovlivňovány přešlapy svých rodičů.

FREE Music, movie, drinks and chips ...
24.4. ČTYŘI SLUNCE ČR / 2012 režie: B. Sláma drama / komedie VSTUP: 80,- Kč 20:00
hod
Hrají:Jaroslav Plesl, Marek Šácha, Karel Roden, Aňa Geislerová, Klára Melíšková ...
út
Kolik sluncí je třeba, abychom byli šťastni? Příběh rodiny a jejích přátel
KINO z menšího města vypráví o touze proměnit svůj život k lepšímu, ale také o tom,

kdo nechce trávit sobotní večer u televize.

21.4. KLUBOVÝ VEČER
VSTUP: ZDARMA
Garden Party bez Garden a bez Party - Free klubový večer pro každého,
so

LIVE

20:30
hod
V mládí zpívala klasickou a lidovou hudbu ve dvou sborech, jak v Čechách tak
ve Spojených Státech. Po emigraci do USA v roce 1987 se Marta naučila plynně
španělsky, a vyvinula se z ní vynikající umělkyně a skladatelka latinskoamerické
hudby. London Times popsal Martu jako "jednu z nejpůvabnějších interpretů lidové hudby Latinské Americky". Dodnes Topferová vydala čtyři alba ve španělštině, převážně složené z vlastní tvorby.
Srdečně zve město Černošice

LIVE
20.4. MARTA TOPFEROVÁ
VSTUP: 150,- Kč
Marta Topferová je jednou z nejlepších zpěvaček a písničkářek své generace.
pá

20:00
hod
Účinkují: Karel Hynek např. scénka Borec, Lukáš Pavlásek scénka Do bytu, nebo
Deníček a jako poslední Daniel Čech známý se scénkou Jágr.

17.4. NA STOJÁKA
VSTUP: NA STÁNÍ 150,- Kč / SEZENÍ 200,- Kč / PŘEDPRODEJ
Pořad realizovaný v produkci filmového kanálu HBO.
út

ného zvuku se můžete těšit i na skvělou atmosféru!

kultura

