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Předvánoční čas přináší kulturní zážitky
Advent je tu a s ním i mnoho zajímavých akcí
pro všechny generace. Bohatý program odstartuje rovnou tou největší – Mikulášskými
trhy u Centra Vráž. Příznivci hudby si mohou
vybrat z celé škály vánočních koncertů. Čekají
nás vystoupení folklórního souboru Pramínek,
pěveckých sborů Chorus Angelus, Mifun či
dětí z klavírního kurzu PianoHra. Děti asi nejvíce ocení divadélka, ať už na zmíněných Mikulášských trzích, či v Club Kinu. Těsně před
vánočními svátky si budete moct nakoupit na
Vánočních farmářských trzích. A Štědrý den
si můžete zpříjemnit vánočními bohoslužbami
v kostele Nanebevzetí Panny Marie a v modlitebně Církve bratrské. Mnoho pěkných akcí
se připravuje i v okolních obcích.
Podrobné informace k jednotlivým událostem najdete v samostatných textech na stranách 19–23.
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-- Nejkrásnější období v roce je opět tady. --

Dana Jakešová

Mikulášské trhy již počtvrté
Kdy: 7. 12. od 10 do 18 hodin
Kde: náměstí Centra Vráž
Nenechte se stresovat vánočním úklidem nebo
sháněním dárků ve velkých nákupních centrech,
ale přijďte se svými blízkými v sobotu 7. prosince nasát vánoční atmosféru na již 4. ročník Mikulášských trhů na náměstí v Centru Vráž.
Letos bude náměstí ještě více zaplněné stánky s vánočním zbožím, adventními věnci, jmelím,
ručně vyráběnými dárečky a všelijakými dobrůtkami. Trhy byly odjakživa společenská událost,
a tak více než o prodej nám jde o možnost
setkávání se s přáteli nad voňavým svařáčkem
a vytvoření příjemné atmosféry bohatým programem, který na Vás čeká i letos. Vaše děti budou mít možnost si upéct vlastní perníčky nebo
upříst pravou vlnu na kolovrátku. Pro malé šikuly
bude připravena opět tvořivá dílnička. Radost
jim jistě udělá i betlém s živými zvířátky.

Velkou novinkou budou prostory, kde se budou odehrávat divadélka, představení kouzelníka nebo balonková show. V předešlých letech
jsme využívali provizorních nedokončených prostor, ale nyní Vás přivítá velmi hezké prostředí
již dokončeného kulturního sálu, který město
poskytne jako zázemí této akce. A můžete se
tak příjemně usadit a zhlédnout třeba pohádku O zapomnětlivém psaníčkovém andělíčkovi
v podání známého divadla Z praku, které klade
velký důraz na scénografii, jež má navodit kouzelnou a poetickou atmosféru Vánoc.
A na Mikulášských trzích samozřejmě nemůže chybět Mikuláš, čert a anděl, kteří rozsvítí
vánoční strom, a společně s dětským sborem
Chorus Angelus si u něj můžete zazpívat tradiční
vánoční koledy.
Těšíme se na Vás a přejeme krásný advent.

Podrobný program Mikulášských trhů najdete na str. 19.

Kristýna Pánková
organizátorka Mikulášských trhů
-- Přijďte si užít předvánoční atmosféru. --

Uzávěrka příštího čísla IL je z důvodu vánočních svátků již v úterý 10. 12. v 10 hodin.
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z radnice

Jednou větou...

noho chlapce neznámými muži; případy jsou
vyšetřovány Policií ČR.

ňáčky, kterých zřejmě příští rok nastoupí historicky rekordní počet – odhadem ke 120.

• Černošice dostaly od státu zhruba 600 tisíc korun pro hasičskou jednotku v souvislosti
s povodněmi a prevencí.

• Skupina pracovníků městského úřadu nastoupila na kurz psaní všemi deseti.

• Naši dobrovolní hasiči vyhráli v regionu
střed-sever Čech soutěž o hasičskou jednotku
roku 2013 – gratulujeme a děkujeme!

• 6. listopadu konečně bylo dokončeno a převzato nové hřiště u základní školy; sankce za
zpoždění se firmě Karim vyšplhaly až na zhruba
600 tisíc korun; rada města souhlasila, že třetinu této částky si vybereme v materiální podobě
ve formě doplnění prvků ke školce Topolská
a k Domu s pečovatelskou službou.
• 6. listopadu proběhlo na úřadě pracovní setkání starosty se zástupci místních kulturních
spolků, o 14 dní později se zástupci spolků pro
děti a mládež a sportovních klubů.
• Na našem pracovišti na Praze 2 v Podskalské 19, stejně tak jako na všech příslušných
úřadech celé republiky, probíhá poslední fáze
povinné výměny řidičských průkazů vydaných
od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004.; další informace k této výměně zjistíte uvnitř listu.
• Firmě Robstav zbyl jednoho říjnového večera
asfalt, a tak jej bez jakékoliv dohody s městem
narychlo položila v Javorové ulici a na příjezdu k chatové osadě Na Vírku; zdánlivá výhoda
v sobě nese i riziko vícenákladů do budoucna;
nestandardní je bohužel i kvalita práce na těch
ulicích, jejichž opravu tato firma na konci léta
vyhrála ve výběrovém řízení; v půli listopadu
spor vygradoval až k předání právníkům a vzápětí došlo na odstoupení od smlouvy.
• Došlo k loupežnému přepadení pobočky
České pošty a k obtěžování jedné ženy a jed-

• Až napotřetí se nám podařilo umístit informační ceduli pro cyklisty v Kazínské ulici na
vhodné místo, vůči kterému nebyly další námitky.
• Rada rozhodla, že požádá Středočeský kraj
o dotaci na opravu schodů u základní umělecké školy, příspěvek na veřejné bruslení a nákup
relaxačně-sportovních herních prvků k řece;
dalších dotačních titulů chtějí využít naši hasiči
a DPS.
• Přestává stačit kapacita školní kuchyně,
která vaří mimo své žáky a zaměstnance také
pro dvě školky, domov pro seniory a pečovatelskou službu, část městského úřadu a asi 25
jednotlivců.
• Povodí Vltavy, s. p., na pracovní schůzce
potvrdilo záměr provést v příštím roce čištění
koryta Berounky v celém úseku mezi jezy.
• Od nového roku budou Černošice jako jedno z prvních měst v republice mít transparentní
účty, Česká spořitelna je zavedla letos v létě
v přímé reakci na naši žádost; již dnes zveřejňujeme všechny faktury, smlouvy, veřejné zakázky a další, připravujeme také tzv. rozklikávací rozpočet.

• Další důležité informace najdete ve výběru
ze zápisů rady a zastupitelstva uvnitř listu.
Přeji Vám klidné a št´astné předvánoční období i vánoční svátky samotné. Užijte si je
v kruhu blízkých, ale mysleme i na ty, kteří
takové štěstí nemají.
Protože příští číslo vyjde až v lednu, přeji Vám
rovnou vše nejlepší do nového roku – ať je
úspěšný, plný přátelství, důvěry a dobré nálady. Ať se nám všem daří mít správný směr
a cíl a udělat pro jeho dosažení maximum.
Filip Kořínek
starosta@mestocernosice.cz
tel. 604 851 754

• Základní škola od příštího školního roku zruší družiny pro 4. třídy; ze čtvrťáků ji využívá jen
velmi malá část a obvykle jen zpočátku roku,
přitom potřebujeme uvolnit kapacitu pro prv-

Na hřišti u školy už si zase hrají děti
Se zpožděním 9,5 týdne bylo dokončeno nové
dětské hřiště u základní školy. Z celkové ceny
1,9 milionu mezitím dodavateli dle smlouvy
naběhly sankce zhruba 600 tisíc korun. Důvodem zpoždění prý byla chybná objednávka,
resp. výpadek v dodávce lanových prvků od
švédského výrobce, které místo na začátku léta
dorazily firmě Karim až dlouho po prázdninách.
Vzhledem k výši sankcí firma požádala, aby si
aspoň část sankcí mohla odpracovat dodávkou
dalších prvků.

• Asi 160 žáků naší školy pod vedením Mgr.
Šlesingerové a paní Secké se podílelo na projektu „Pěší trasy ve městě“ jako podkladu pro
vedení města.

Tuto možnost zvažujeme a zřejmě ji částečně
využijeme – například na zahradě MŠ Topolská
je potřeba odstranit a nahradit několik dřevěných prvků, další možností je doplnit sportovně
relaxační stroje k Domovu s pečovatelskou službou (DPS), popř. na další místa. Tu část sankce,
která zůstane v peněžní podobě, bych rád přidal
na speciální účet, na kterém město shromažďuje
úspory na budoucí tělocvičnu (v blízké budoucnosti jej převedeme na účet transparentní, abyste s námi mohli sledovat jeho stav). Napřesrok

bychom ještě chtěli z boku školy vybudovat venkovní přístavbu s toaletami – současná situace,
kdy družinářky musejí doprovázet děti dovnitř
školní budovy nebo posílat do blízkého lesíka,
není vyhovující.
Vzhledem ke zpoždění bylo hřiště uvedeno
do provozu bez velké slávy, bez balónků i bez
zmrzliny – prostě na něj na konci školního dne
ve středu 6. listopadu děti vběhly a bylo to. Ještě
jednou děkujeme sponzorům, kteří na vybudování hřiště významně přispěli, a dětem přejeme
hodně zábavy.
Filip Kořínek
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-- Od 6. listopadu si děti mohou hrát na novém hřišti. -3

z radnice

Navrhovaná opatření

Nebezpečné nádraží
Trať Praha-Beroun je jednou z nejvytíženějších v republice. Jako jedna z mála na
hlavních tazích zatím neprošla celkovou rekonstrukcí. Naše nádraží se naprosto
vymyká tím, že nástupiště rozdělují hned dva silniční přejezdy. A do toho denně
tisíce lidí na cestě do práce nebo do školy. Kriticky nebezpečná kombinace…
Přejezd do Kazínské ulice na černošickém nádraží se stal 22. října místem
již třetího smrtelného střetu za posledních deset let (další dvě srážky skončily
těžkým zraněním, jedna bez následků).
K neštěstí došlo tak, že dotyčný přecházel po
přejezdu těsně za vlakem odjíždějícím směrem
na Beroun, nedbal na stažené závory a neviděl,
a kvůli sluchátkům na uších ani neslyšel, rychlík
řítící se do Prahy.
Lze zabránit dalším takovým neštěstím?
Za poslední tři týdny jsme dali dohromady
řadu návrhů, vlastních i od aktivních občanů.
Všichni bychom si přáli opakování takové tragédie zabránit. Možnosti jsou bohužel relativně
omezené… Dokud budou v prostoru nádraží
přejezdy, není možné jakkoliv fyzickou zábranou znemožnit chodcům, aby přes ně přecházeli na protější nástupiště. Můžeme se pokusit
je od toho odrazovat, směrovat je do podchodu, zvýšit jejich pozornost, znásobit varování při
stažených závorách. Ale v místě, kudy ročně
projdeme tisíckrát, pozornost časem otupí, začneme si připadat bezpečně. Dokud se rutinním pravidlem nestane, že se vždy chodí podchodem, hrozí nám riziko dál. Prosadit takovou
rutinu bude ale velmi těžké.
Krátce po neštěstí to na přejezdu vypadalo,
jako by nic. Na slova policisty o podchodu nedbá starší paní a vbíhá na přejezd se slovy: „Ale
panáčku, vždyť by mi to ujelo.“ Při spuštěných
závorách přechází maminka s miminem v šátku.
Po nástupišti jezdí kluci na skateboardu. Přitom
dokonce i když jsou závory nahoře, je na pře-

jezd vstup chodcům zcela zakázán, pokud
je do 50 m podchod (§ 54 zák. 361/2000).
Striktně vzato tedy u nás nemá chodec na
přejezdu co dělat. Za porušení pravidel hrozí
chodcům pokuta až 2000 korun, nezletilým
1000 Kč. Postavit tam městské strážníky na
obě strany obou přejezdů na 24 hodin denně
ale není řešení.
Omezené možnosti
Intenzivně projednáváme řadu různých návrhů (viz samostatný text). Zvolená opatření bude
potřebné následně rozpracovat a většinou
i projednat se správou drah (SŽDC). Město je
ve vztahu k železnici pouze partnerem a uživatelem. Za bezpečnost odpovídá SŽDC a ta
bude i rozhodovat, která opatření jsou dle zákona možná, popřípadě na která vyčlení prostředky.
Opravdu účinného řešení se dočkáme až
s celkovou rekonstrukcí trati, při které by v rámci
městem prosazované varianty měly oba přejezdy zmizet a být nahrazeny podjezdem na úrovni
kostela s nově dobudovaným úsekem silnice,
jak to již obsahuje územní plán. Bohužel do té
doby zároveň vidina rekonstrukce (nyní ve fázi
projektu a projednávání, realizace cca 2017–
2019) výrazně snižuje ochotu SŽDC investovat
do všech větších úprav našeho nádraží či trati.
Filip Kořínek
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-- Víte, že na přejezd chodec nesmí ani při zdvižených závorách, pokud je do 50 m podchod? --

Zde je prakticky kompletní seznam návrhů, které jsme sebrali
a posoudili k datu uzávěrky tohoto čísla IL. V dalších dnech
proběhne schůze rady města,
autor: Robin P.
další jednání se SŽDC a projektanty atd. Tam, kde již máme proveditelnost
prověřenu, uvádím i stručný komentář.
Nejreálnější se v současné době zdají být
následující opatření:
• Výrazné vodorovné (= na zemi), popř. i svislé
grafické značení v prostoru nádraží
»» navádějící chodce do podchodu
»» vytvářející optické překážky mezi nástupištěm a přejezdem
»» vytvářející optickou překážku mezi kolejemi
uprostřed přejezdu
»» další grafika zvyšující celkovou pozornost
STAV: ŘEŠÍME KONKRÉTNÍ ZPRACOVÁNÍ,
SŽDC PŘEDBĚŽNĚ PŘISLÍBILA REALIZACI
• Zvýšený dohled městské policie, částečně
preventivní osvěta, částečně represe – pokuty
STAV: JIŽ PROBÍHÁ, NEPRAVIDELNĚ
Možná opatření, která dále prověřujeme,
resp. jsou se SŽDC či projektanty projednávána:
• Cedule se zákazem vstupu do kolejiště při
spuštěných závorách umístěná přímo mezi
kolejemi (na několika místech nádraží jsou už
dnes, ale málo výrazné)
• Rozšíření chodníku mezi trafikou a přejezdem,
aby chodce komfortně navedl až k podchodu
• Podmíněná automatická zvuková či světelná
signalizace, pokud se při odjezdu vlaku v jednom směru blíží z opačného směru druhý –
třeba prověřit ohledně technologie a právních
norem
• Světelné varování na zemi v prostoru přejezdu – existuje ve fázi prototypu a certifikace
– systém „kočičích očí“, červených světel
umístěných do komunikace a napojených na
závory
Další náměty zatím neprověřené, popř.
méně reálné (viz komentáře)
• Prodloužení závory u přejezdu, popř. rozšíření
plotu z druhé strany, aby zde nešlo projít –
technicky možné, ale při existenci jiných cest
málo účinné, a naopak by to podle SŽDC ztížilo opouštění prostoru nádraží; navíc pokud
by si pak někdo závoru nadzvedl, mohlo by to
u jiných vést k tragicky mylnému předpokladu,
že závory jdou nahoru a lze bezpečně přejít
• Další zlepšení vzhledu podchodu, doplnění
bezbariérových prvků pro použití kočárky –
pokračování na str. 5
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z radnice
pokračování ze str. 4

•

•

•

•
•

v minulosti jsme narazili na příliš velký sklon
schodiště, můžeme znovu prověřit
Výrazný, silně provokativní apel na lidi, aby
nechodili přes koleje – obrázek, nápis, fotky;
zatím nerozpracováno do konkrétního návrhu
Plůtek mezi koleje v úsecích mimo přejezd –
aby se zvýraznila trať jako překážka – není jistý účinek, muselo by být investicí SŽDC
Pravidelná až trvalá přítomnost městské policie, exemplární pokutování – při současné
kapacitě městské policie není možné, tedy
jen za podmínky výrazného navýšení rozpočtu policie, aby bylo možné přijmout, zaškolit
a vybavit další strážníky pro tuto činnost
Vztyčit u nádraží několik křížků, které by připomínaly zmařené životy
Zpomalení projíždějících vlaků – podle SŽDC
těžko prosaditelné, dnes je limit 100 km/h

• „Věrnostní program“ – za využití podchodu
bonusové body, znamenající nějaký benefit –
zatím nerozpracováno, nedomyšleno
• Umístění světla pro pěší na protější závoru
(imitace semaforu na přechodu pro chodce)
– není zřejmě dle současných norem možné
(dle SŽDC a AŽD)
• Zrušení přejezdu v Kazínské ulici – LZE, po
příslušném projednání, ale bylo by to radikální
řešení s rizikem možného snížení bezpečnosti
na objízdné trase
• Nastavení závor tak, aby cinkaly celou dobu,
co jsou dole – LZE, ale je pravděpodobná nespokojenost okolních obyvatel, přitom nejistý
dopad z hlediska zvýšení bezpečnosti
• Hlášení nádražním rozhlasem (od paní pokladní), že přijíždí vlak z opačného směru
– při závislosti na pokladní by asi nebylo
opatření zcela proveditelné a dostatečně
spolehlivé

• Možnost uzavření průchodu kolem trafiky,
kterým značná část lidí vstupuje na nástupiště
směr Beroun, aby následně přešla přes přejezd do směru na Prahu – ASI LZE, ale může
znamenat zánik trafiky, přičemž přínos pro
zvýšení bezpečnosti by byl sporný
Co podle našich současných informací
NELZE:
• Třetí závora mezi kolejemi v prostoru přejezdu
– NELZE, české zákony neumožňují, podle
SŽDC by se nevešla při dodržení nutných norem odstupu od osy koleje
• Fyzické překážky oddělující nástupiště od
přejezdu (tj. rozdělující nástupiště na dvě samostatná) – NELZE, bezpečnostní předpisy
nedovolují do 2,5 metrů od osy koleje stavět
fyzické zábrany a také by nešlo zajistit bezpečné vystupování z vlaků všech typů
Filip Kořínek

KDYŽ JDOU ZÁVORY DOLŮ, VY BĚŽTE DO PODCHODU
To úterní ráno 22. října jako by Černošice ztichly. A zůstaly ochromené ještě
několik dalších dní. Nebylo to poprvé, kdy na železničním přejezdu v Kazínské ulici
někoho srazil vlak.
Ti, které tragédie přímo nezasáhla, si oddechli. V téhle podivné ruské ruletě, která se dnes
a denně odehrává na přejezdu v Kazínské,
jsme my tentokrát opět vyvázli bez úhony.
Někteří si uvědomili, jak blízko neštěstí se
dnes a denně ocitají, a několik hodin či dní
po nehodě chodili při spuštěných závorách
podchodem. Bohužel jim to dlouho nevydrželo. Dnes už zase stovky lidí denně, a to včetně
dětí, maminek s miminy, šourajících se babiček a dědečků, přecházejí či přebíhají koleje
spuštěným závorám navzdory. A nevím proč
věří, že jim se nic nemůže stát. Oni přece „dávají pozor”, „chodí tudy denně”, „hrozně spěchají a nesmí přijít pozdě”, „ví, kdy tady jezdí
vlaky” a tak dále.
Přejezd v Kazínské ulici nesplňuje vůbec
žádné normy a je zkrátka šílený – silnice uprostřed nástupiště, chybějící oplocení atd. Dnes
by jej nikdo v této podobě nepovolil a během
rekonstrukce trati Praha-Beroun bude zrušen.
V tuto chvíli je SŽDC připraveno jej zrušit pouze, požádá-li o to město. Vzhledem k nutnosti

Navzdory cynikům!
Prý si za to můžou sami, protože jsou nedisciplinovaní, nepoučitelní, nepozorní, vlastně
úplně blbí!
Takhle hodnotili někteří lidé nehodu, která se stala na silničním přejezdu na nádraží,
který 90 % zdejšího obyvatelstva používá jako
přechod pro chodce. Není to první nehoda
a nebude to poslední, obavy z další možné
tragické události jsou velké a budou trvat tak
dlouho, dokud státní dráhy a město nenaleznou situaci adekvátní řešení. Další nehoda se
může stát zítra ráno, kdy lidé budou spěchat
na vlak, může se stát večer za tmy a stalo se
to už i v plném slunci letního odpoledne. Většinou jsou postižení starší lidé, kteří se vyhýbají

zachování dopravní obslužnosti domů pod
tratí, obtížnému odbočování doleva u Kazína
a šíři ulice Zd. Lhoty by zrušení přejezdu vyvolalo další komplikace a zhoršila by se bezpečnost v jiných částech města.
Vedení města intenzivně jedná se Správou
železniční dopravní cesty i projektanty a zcela jistě budou nějaká opatření realizována.
Nicméně v tuto chvíli je důležité, aby největší
díl odpovědnosti na sebe vzali rodiče a učitelé. Velmi vás všechny prosím, řekněte dětem,
že:
- spěchat se opravdu nevyplácí,
- je lepší vyjít o minutu dříve a na nástupiště dojít v klidu podchodem,
-k
 dyž už se stane, že přicházíte na poslední chvíli, stále platí, že máte jít podchodem, protože je lepší dostat poznámku, než přijít o život a do školy vůbec
nedojet,
-m
 ají používat vlastní hlavu a nenechat se
strhnout davem, který vyrazí přes koleje, protože z celé skupiny lidí to můžou
bariérám (schody dolů a schody nahoru), ale
nejčastější obětí jsou děti a mladiství. Odbýt je
podobnou větou, jaká uvádí tento text, je cynické a nepomůže ani v nejmenším. Děti jsou
děti a mají plnou hlavu světa dospělých, který
jim často nedovoluje se projevit podle svého
naturelu. Zatímco mladiství hledají svou osobní pozici ve světě dospělých, ve světě pravidel
a zákazů, do kterého svým věkem vstupují.
Jejich reakce je přirozená: chápou ji jako výzvu k hledání úniků a obcházení. Oni přece už
vědí! Mladí v pubertě a zrovna dospívající jsou
na tom tedy nejhůře. Jejich rodiče to můžou
zkoušet, dokonce musí, ale někdy pomůže až
osobní zkušenost. Zkušenost třeba navýsost
tragická. Zkušenost, jako byla tahle, ze dne
22. října. Ale pozor! My všichni rychle zapomínáme.

být právě ony, kdo to nestihnou a vlak je
srazí,
- mají být pozorné a varovat kamaráda
před případným nebezpečím.
Ale především my dospělí musíme jít příkladem a bez výjimky používat podchod.
Myslím, že by nebylo od věci, kdybychom
si všichni dali do nového roku právě takové
předsevzetí. Připadá mi to smysluplnější než
cokoliv jiného.
Vlak v případě nouze na místě nezastaví.
Hmotnost vlaku bývá minimálně ve stovkách
tun a jeho brzdná dráha v plné rychlosti činí
několik stovek metrů. Vjetí či vstoupení na železniční přejezd v době, kdy je to zakázáno,
se tak může lehce stát zásadní životní chybou.
Na železniční přejezd bychom správně neměli
vstupovat ani když jsou závory nahoře, je-li do
vzdálenosti 50 m přechod, resp. podchod,
ale vzhledem k absenci bezbariérového propojení lze pohyb chodců na přejezdu v době,
kdy jsou závory zvednuté, tolerovat.
Daniela Göttelová

z vašich reakcí
Samozřejmě je výchova neodmyslitelná, ale
neméně důležitá je prevence, a ta je zde na
černošickém nádraží hrubě ignorována, a sice
ze strany Českých drah/ Správy železniční dopravní cesty a neméně ze strany města. Už po
desetiletí!
Nyní je nutno jednat, což starosta města přislíbil. Na nás občanech je, abychom sledovali
a tentokrát nekompromisně vyžadovali jednoduchá a účinná řešení, která předcházejí finální
úpravě nádraží. Ta se uskuteční až za několik
let, kdy budou i nadále dospělí dohánět vlak,
mladiství a děti budou nepozorní a cynikové se
budou cítit utvrzeni v tom, že si za to „ti jiní“
můžou sami.
Zdenek Primus
(přímý svědek úmrtí sedmnáctiletého chlapce)
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z vašich reakcí

Hra v kostky

Statistika nehod na přejezdu
v Černošicích za 10 let, vše na stej-

aneb naše železniční přejezdy

ném přejezdu P265 (km 14,212):
22. 10. 2013 	B4 – střetnutí s osobou,
smrtelné zranění.
14. 6. 2010 	B4 – střetnutí s osobou,
těžké zranění
26. 9. 2010 	B4 – střetnutí s osobou,
těžké zranění
25. 6. 2007 	C4 – střetnutí s osobou, bez
zranění
6. 10. 2006 	B4 – střetnutí s osobou,
smrtelné zranění
26. 3. 2003 	B4 – střetnutí s osobou,
smrtelné zranění
Zdroj: Správa železniční dopravní cesty,

Vezměme si do ruky šest hracích kostek. Našim cílem je, aby nám padlo na jeden hod na
všech kostkách právě číslo 1; tzn., aby padlo
šest jedniček. Všichni víme, že to bude trvat několik stovek či tisíců pokusů, ale přesto jednou
to nastane – to je pravděpodobnost.
Co nám může tento krátký příběh ukázat v realitě každodenního života?
Náš hrací prostor jsou černošické přejezdy
se zavřenými či cinkajícími závorami. Hod kostkou je rozhodnutí přejít přes přejezd v tuto dobu.
Hodili jsme kostkami a co nám padlo? Možná

www.szdc.cz

různá čísla, takže se nic na první pohled neděje,
protože vlak ještě nejede. Možná čtyři jedničky,
tak to bylo o fous před vlakem, anebo…
Co to vlastně znamená, když padne na přejezdu šest jedniček? Padne šest jedniček na
první pokus, nebo ne? Už jsme si řekli, že to
potrvá spoustu pokusů. Kdo ty pokusy tedy
dělá? A kdo tím dává příklad, aby ty pokusy dělali ostatní, neřku-li naše děti?
Co v konečném účtování znamená takový jeden pokus udělat?
Ondřej Franta

Zásady bezpečného chování: známé, ale často opomíjené
dě, že se někdo z Vás s podobným negativním
jednáním setká, neváhejte a volejte policii.

Jak již Městská policie Černošice informovala prostřednictvím webových stránek
města, událo se za poslední měsíc v našem městě několik vážných událostí, které
mají zásadní dopad na život ve městě.
ve stejném ročním období. Tento druh úchylky je
zaměřen zpravidla na ženy, které se v mnoha případech neumí tomuto jednání bránit. Vždy je ale
lépe podobnému jednání předcházet, dodržovat
určité zásady.
Pokud je to možné, choďte se skupinou dalších
osob. Osamocená žena vždy devianta přitahuje.
Jestliže nemáte s kým jít, tak si alespoň domluvte, aby vám někdo z domova přišel naproti. Další
pravidlo – chodit po dobře osvětlených komunikacích a vyhýbat se tmavým místům. Pokud víte,
že se chůzi, která je nějakým způsobem nebezpečná, nevyhnete, můžete pro svoji bezpečnost
využít např. různé druhy obranných sprejů, které
jsou na našem trhu běžně k dostání. Tento přípravek mějte po celou dobu chůze nebezpečným
místem v ruce, připravený k použití. Postačí i lak
na vlasy nebo deodorant, který můžete v případě
napadení útočníkovi stříknout do obličeje.
Městská policie Černošice se snaží v pozdních
odpoledních a večerních hodinách zesílit hlídkovou činnost, zejména pak v době příjezdů večerních vlaků. Dále je prováděna kontrola funkčnosti
veřejného osvětlení v obci a při zjištění jakéhokoliv nedostatku činíme opatření k nápravě. V přípa-

K velmi závažné dopravní nehodě se smrtelným
zraněním došlo na železničním přejezdu v Černošicích. Strážníci městské policie se proto na
tato místa v rámci hlídkové činnosti nyní zaměřují.
Zákaz přecházení železničního přejezdu v době,
kdy je v činnosti zabezpečovací zařízení, které zakazuje nejen vjezd vozidel, ale i vstup chodcům,
je totiž v Černošicích mnohdy nerespektován.
Na zásady bezpečného přecházení obecně
se městská policie zaměřuje od nejmladší generace při pravidelných návštěvách mateřských škol
a také nižších ročníků škol základních. Slabinou
našeho města je to, že jeho středem prochází železnice. S tímto faktem se bohužel musíme smířit. Je však na nás, jakým způsobem a jak často
budeme dětem, ale i sami sobě opakovat zásady
bezpečného chování, aby již k tak tragickým událostem nedocházelo.
Podzim přitahuje devianty
Další událostí, která naše město zasáhla, bylo
obtěžování ženy obnažujícím se mužem. Tyto patologické jevy s sebou přináší zpravidla podzim
a změna času, kdy se velmi brzy stmívá. Podobné
situace jsem již v Černošicích zažil a vždy to bylo

Trocha statistiky z městské policie
Na základě nového požadavku na rozložení hlídkové činnosti služby
Městské policie Černošice pro naše město došlo k analýze stávajícího
stavu, a to za období od července do října 2013. Z tohoto rozboru vyšlo
najevo několik důležitých číselných údajů – viz tabulka.
Červenec

Srpen

Září

Říjen

Černošice

254

187

185

Počet
obyvatel:
236
6.570

Dobřichovice
Kosoř
Třebotov
Řitka
H.Třebaň
Karlík
Celkem:

87
12
54
11
10
3
177

50
5
30
38
20
3
146

62
2
20
19
21
1
125

48
9
23
26
8
3
118

2.850
786
930
616
432
204
5.818

Po vyhodnocení těchto údajů jsme došli k závěru, že strážníci v Černošicích řeší měsíčně průměrně 215 událostí, na což má město k dis6

Dětem bezpečnost připomínejte neustále
Ve městě se rovněž udál případ, kdy neznámý
muž oslovil malého chlapce a lákal jej k sobě do
vozidla. V současné době (pozn. red.: v době
uzávěrky IL) je tato událost v šetření Policie ČR.
Je nutné poučit své děti o chování v podobných
případech a tyto zásady jim neustále připomínat.
Devianti tohoto ražení jsou opravdu ti nejnebezpečnější, neboť nás rodiče zasáhnou na tom nejcitlivějším místě. V případě, že dítě osloví neznámá osoba, nemělo by s ní dítě komunikovat. Mělo
by se otočit a z místa urychleně odejít. V žádném
případě by nemělo dítě nasedat do vozidla, ani za
jakýkoliv slib. Je nutné se svým dítětem udržovat
pravidelný kontakt a vzájemnou důvěru, aby dítě
bylo ochotno se rodiči s tímto svěřit. Jednotlivé
zásady lze vyčíst i z prevence kriminality věnované mládeži.
Další událostí, která se sice nepřihodila v Černošicích, ale v nedalekých Dobřichovicích, bylo
úmrtí mladého muže, který se snažil dostat do
kontejneru na ošacení. Bohužel v tomto kontejneru uvízl a zůstal bez pomoci. V době, kdy muže
objevili, již nejevil známky života.
Gregor Dušička
velitel Městské policie Černošice

pozici 5 strážníků. V ostatních obcích celkem je průměrně řešeno 141
událostí měsíčně. Na tento objem událostí je nasazeno a obcemi placeno 7 strážníků.
V roce 2001, kdy v našem městě začala působit služba městské policie, byla aplikována zásada, že na každých započatých tisíc obyvatel
by měl být jeden strážník. Poslední tabulkové místo strážníka pro město
Černošice bylo otevřeno v roce 2004 a od té doby se přijímali strážníci
pouze pro okolní obce na základě veřejnoprávních smluv. Tento stav
se musí zákonitě odrazit i na kvalitě služby, potažmo hlídkové činnosti, neboť strážníci musí dané počty událostí nejen přijmout, ale i administrativně zpracovat. To znamená, že místo toho, aby strážník byl co
nejvíce vidět v ulicích města, stále více svého pracovního času tráví při
sepisování přijatých událostí.
Z tohoto důvodu městská policie přijala některá opatření k tomu, aby
strážníci byli co možná nejvíce vidět v ulicích. V denní době se pak můžeme setkat i s jednočlennými hlídkami, neboť tak obsáhneme o něco
více prostoru, než když jsou hlídky dvoučlenné. Tato opatření ale bohužel neřeší dlouhodobou stagnaci počtu tabulkových míst u městské
policie při stále se zvyšujícím počtu obyvatel našeho města.
Gregor Dušička, velitel Městské policie Černošice

z radnice

Z 99. jednání Rady města Černošice (21. 10. 2013)
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJETKU
Rada města Černošice:
• souhlasí s nabídkou pana M. J. na pronájem
části pozemku parc. č. PK 493/10 v obci a k. ú.
Černošice o výměře 60 m2 za cenu 50 Kč/m2/
rok;
• schvaluje nájemní smlouvu na část pozemku
parc. č. PK 493/10 díl A o výměře 60 m2 v obci
a k. ú. Černošice mezi městem Černošice jako
pronajímatelem a panem M. J. jako nájemcem,
a to na dobu určitou od 1. 11. 2013 do 31. 10.
2014 za 50 Kč/m2/rok;
• schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy
ze dne 28. 2. 2013 mezi městem Černošice
jako pronajímatelem a panem J. F. jako nájemcem na pozemky parc. č. 1158/1 a 1158/5
v obci a k. ú. Černošice;
• schvaluje 1) postup dle části třetí bodu 4.1
směrnice města o zadávání veřejných zakázek
a 2) rozpočtové opatření č. 109;
• souhlasí s cenovou nabídkou firmy Šlehofer
Stavební, s. r. o., na opravu místních komunikací
za 135.105 Kč bez DPH;
• souhlasí s ukončením nájmu bytu č. 2 v domě
č. p. 627 ve Slunečné ulici ke dni 31. 10. 2013
na základě dohody;
• nesouhlasí s pronajmutím bytu č. 2 v domě č.
p. 627 ve Slunečné ulici panu P. P. na dobu jednoho roku, tj. od 1. 11. 2013 do 31. 10. 2014;

• souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytování
právních služeb v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Černošice ČOV 7500 EO“ se
společností Weinhold Legal, v. o. s.;
• souhlasí s uzavřením Dohody o náhradě škody
uzavřenou mezi městem Černošice a Č. Č.
ODBOR INFORMATIKY
Rada města Černošice:
• souhlasí s uzavřením darovací smlouvy s ČR Ministerstvem vnitra ČR, jejímž předmětem je
bezúplatný převod vlastnického práva na město
k majetku v účetní hodnotě 1.081.518,34 Kč;
• souhlasí s pořízením systému Klikací rozpočet
od společnosti Internet Stream, s. r. o., v celkové ceně max. 60.000 Kč bez DPH včetně instalačních prací a požadovaných úprav vzhledu.
ODBOR Finanční
Rada města Černošice souhlasí s uzavřením
smlouvy darovací mezi městem a p. M. o přijetí
daru ve výši 5.000 Kč.
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A CESTOVNÍHO
RUCHU
Rada města Černošice souhlasí s výběrem nejlevnější nabídky na zhotovení recepce a kuchyňky
do sálu za 52.000 Kč, kterou učinil za firmu Strojní
Truhlářství pan Oldřich Jaroš.

BODY DODATEČNĚ ZAŘAZENÉ ČI UPRAVOVANÉ
Rada města Černošice:
• schvaluje dodavatele opravy podvozku a odpružení zásahového vozidla Toyota firmu Performance Center, s. r. o., za maximální cenu 35.000
Kč včetně DPH;
• souhlasí s čerpáním investičního fondu Základní
umělecké školy ve výši 79.200 Kč na generální
opravu křídla zn. Petrof dle žádosti ředitelky;
• souhlasí s navrženým postupem v souvislosti
s výkonem funkce TDI na akci „Cyklodoprava
Regionu Dolní Berounka“;
• bere se souhlasem na vědomí 1) informace
o provedeném vyčištění a opravách čerpacích
stanic splaškové kanalizace poškozených povodní v celkové hodnotě 198.000 Kč bez DPH
a 2) informace o pojišťovnou poskytnuté záloze
na tyto práce ve výši 60 % z celkové hodnoty
opravy;
• souhlasí se jmenováním města Černošice za
člena výboru Společenství vlastníků jednotek
domu Mokropeská 2027, Černošice a 2. s hrazením příspěvku města do fondu oprav zřízeném
Společenstvím vlastníků jednotek domu Mokropeská 2027 ve výši 1.059 Kč za měsíc; jmenuje k zastupování pana Jiřího Jiránka, vedoucího
odboru investic a správy majetku, do výboru
Společenství vlastníků jednotek domu Mokropeská 2027; v domě vlastní město kulturní sál.

Ze 100. mimořádného jednání Rady města Černošice (25. 10. 2013)
ODBOR PRÁVNÍ
Rada města Černošice:
• bere na vědomí zprávu hodnoticí komise k veřejné zakázce „Nákup nábytku pro město Černošice“; souhlasí s výběrem nabídky uchazeče B-Credit,
s. r. o., IČ: 60066091, za nabídkovou cenu 140.000 Kč bez DPH; schvaluje vystavení objednávky na nákup nábytku dle zadávací dokumentace a její
přílohy;

• bere na vědomí zprávu a doporučení hodnoticí komise k veřejné zakázce
„Nákup počítačů“; rozhoduje o výběru nabídky uchazeče T. S. Bohemia,
a. s., IČ: 62304381, za celkovou nabídkovou cenu 204.757 Kč bez DPH
jako nejvhodnější; bere se souhlasem na vědomí uzavření objednávky
na nákup 25 kusů počítačů dle technické specifikace, s vybraným uchazečem.

Ze 101. jednání Rady města Černošice (4. 11. 2013)
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJETKU
Rada města Černošice:
• schvaluje záměr prodeje pozemků města parc.
č. 3935/11 a 3926 v obci a k. ú. Černošice za
cenu v místě obvyklou, a to min. 1.000 Kč/m2;
• souhlasí s odkoupením osmi sloupů od společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ve Waldhauserově
ulici z důvodu zachování funkčních rozvodů veřejného osvětlení za cenu 5.663 Kč stanovenou znaleckým posudkem vypracovaným Jiřím
Drekslerem v červenci 2013;
• nesouhlasí s vybudováním šestnácti stometrových hlubinných vrtů pro tepelné čerpadlo systému země-voda na pozemku parc. č. 1691/13
v Červánkové ulici vzhledem k tomu, že dokumentace neprokazuje, zda nedojde k ovlivnění
obecních zájmů, zájmů chráněných zvláštními
právními předpisy (není prokázán vliv takto rozsáhlé stavby na vodní poměry v okolí);
• souhlasí s udělením výjimky ze zákazu vjezdu
vozidel těžších než 6 t do Javorové ulice v souvislosti se stavbou rodinného domu na pozemcích parc. č. 3830/20, 3830/57 a 3830/58,
za podmínky uzavření smlouvy, ve které stavebník převezme odpovědnost za veškeré poškození komunikace vzniklé za dobu trvání výjimky,
nejdéle však do 31. 5. 2014;

• schvaluje záměr prodeje pozemku pod trafostanicí v ulici Pod Višňovkou č. parc. 2804/14
v obci a k. ú. Černošice vzniklého oddělením
z pozemku parc. č. 2804/1 v obci a k. ú. Černošice na základě geometrického plánu č. 430932/2013 o výměře 4 m2 za minimální nabídkovou cenu 3.000 Kč/m2;
• souhlasí s realizací veřejné zakázky na výběr
pojistitele pro „Pojištění majetku Města a jím
zřízených příspěvkových organizací“; schvaluje
výzvu, zadávací dokumentaci a přílohu k zadávací dokumentaci pro „Pojištění majetku Města
a jím zřízených příspěvkových organizací“; jmenuje členy komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek k této veřejné zakázce
ve složení: T. Hlaváček, R. Jasek, J. Jiránek, V.
Roubíčková, S. Kopačková, náhradníci: J. Ullrichová, T. Havránek, V. Rendlová, D. Otava.
ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ
Rada města Černošice:
• schvaluje 1) vyřazení starého, z důvodů povodní
rozbitého a nekompatibilního majetku na pracovištích Černošice a Praha, 2) nabídnout zesilovač pro rozhlasovou ústřednu ostatním obcím
a 3) nabídnout odprodej majetku v navrhované
částce likvidační komisí;

• bere na vědomí žádost paní F. o finanční příspěvek na školku. (Dítě žadatelky se nedostalo
do státní mateřské školy a bylo umístěno v soukromé mateřské škole, což je pro ni finančně
náročné. Uvádí příklad obce Svémyslice, která
poskytuje pravidelný finanční příspěvek rodičům
dětí, které nemohly být umístěny ve státní školce
z důvodu nedostatečné kapacity.); ukládá starostovi předložit tento bod k projednání zastupitelstvu.
ÚSEK PRÁVNÍ
Rada města Černošice schvaluje licenční smlouvu na logo a souhlasí s uzavřením této smlouvy.
FINANČNÍ ODBOR
Rada města Černošice schvaluje rozpočtové
opatření č. 114; bere se souhlasem na vědomí
rozpočtové opatření č. 116; ukládá předložit rozpočtové opatření č. 116 zastupitelstvu.
ODBOR TECHNICKÝCH SLUŽEB
Rada města Černošice:
• souhlasí s opravou cepáku firmou Agrometall za
cenu 103.600 Kč vč. DPH;
• souhlasí 1) se zadáním veřejné zakázky postupem podle části třetí bodu 4.1 směrnice o zadá7

z radnice
vání veřejných zakázek a 2) s provedením opravy
traktoru za celkovou cenu nepřesahující 90.000
Kč vč. DPH.
ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO
ŘÁDU
Rada města Černošice ukončuje projednávání
o stavebních uzávěrách, tj.: 1) projednávání Návrhu opatření obecné povahy č. 1/2011, kterým
se stanoví územní opatření o stavební uzávěře
v lokalitě Javorová, 2) projednávání Návrhu opatření obecné povahy č. 2/2011, kterým se stanoví
územní opatření o stavební uzávěře v lokalitě V Lavičkách, 3) projednávání Návrhu opatření obecné
povahy č. 3/2011, kterým se stanoví územní opatření o stavební uzávěře v lokalitě Pod vechtrem a 4)
projednávání Návrhu opatření obecné povahy č.
4/2011, kterým se stanoví územní opatření o stavební uzávěře v lokalitě samoobsluha Mokropsy.

•

•
ODBOR INTERNÍHO AUDITU
Rada města Černošice:
• schvaluje nákup věcných prostředků dle poptávky od firmy Probo Petr Machara za 100.984
Kč včetně DPH (výběr dodavatele ochranných
obleků a přileb pro SDH);
• schvaluje nákup věcných prostředků (pro SDH,
které byly zničeny při záchranných a likvidačních
pracích během letošní povodně) dle poptávky
od firmy Probo Petr Machara za 209.246 Kč
včetně DPH.
BODY DODATEČNĚ ZAŘAZENÉ ČI UPRAVOVANÉ
Rada města Černošice:
• bere na vědomí informace o nekvalitně prove-

•
•

•

deném díle – ul. Slunečná, Libušina a slepá část
Berounské a nedodržení smluvního termínu pro
dokončení stavby společností ROBSTAV Stavby,
k. s; souhlasí s nabídkou právního zastoupení ve
věci vymáhání smluvních závazků a vzniklé škody
v zakázce „Rekonstrukce některých místních komunikací v Černošicích“ advokátní kanceláří NETUŠIL & ASSOCIATES advokátní kancelář, s. r.
o; schvaluje 1) rozpočtové opatření č. 117 a 2)
Smlouvu o poskytování právních služeb a uděluje
plnou moc k zastupování města Mgr. Davidu Netušilovi k řešení sporu se společností ROBSTAV
Stavby, s. r. o., pro neplnění smluvních závazků
v zakázce „Rekonstrukce některých místních komunikací v Černošicích“;
souhlasí v souvislosti s dokončením realizace
akce „Cyklodoprava Regionu Dolní Berounka“
s opravou nezpevněné polní cesty vedoucí chatovou osadou Klůček;
bere na vědomí informaci o výsledku soudního
sporu proti městu Černošice o zaplacení částky
950.000 Kč; souhlasí s tím, že město Černošice nepodá odvolání proti výroku II. rozsudku
Okresního soudu Praha-západ, dle kterého se
žalovanému (město Černošice) nepřiznává náhrada nákladů řízení;
bere na vědomí informaci o nařízení likvidace
dědictví po panu K. T.;
schvaluje podání žádosti o dotaci na zásahového vozidla pro SDH Mokropsy do Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů
a složek IZS na rok 2014 a závazek podílet se na
spolufinancování této akce;
schvaluje podání žádosti o dotaci na zajištění
aktivizačního programu pro seniory v Černoši-

•

•

•

•

•

cích do Středočeského Humanitárního fondu –
sociální oblast pro rok 2014 a závazek podílet se
na spolufinancování této akce;
navrhuje 1) do Středočeského Fondu životního
prostředí a zemědělství předložit projekt Zprovoznění vodních vrtů a výstavba úpravny vod
u Radotínské (alternativně Kanalizace v oblasti
Habřiny), 2) do Středočeského Fondu cestovního ruchu a podpory podnikání předložit projekt
Relaxační pohybové stroje k cyklostezce, 3) do
Středočeského Fondu vzdělávání, sportu, volného času a primární prevence předložit projekt
Školní bruslení a 4) do Středočeského Fondu kultury a obnovy památek předložit projekt
Schody ZUŠ;
schvaluje 1) provedení dodatečně objednaných
prací při rekonstrukci hasičské zbrojnice v navrhovaném rozsahu, 2) udělení výjimky z vnitřního
předpisu č. 5 o zadávání veřejných zakázek, 3)
rozpočtové opatření č. 110;
projednala návrh rozpočtu města na rok 2014;
doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočet
města na rok 2014;
souhlasí s uzavřením smlouvy o sdružených
službách dodávky a odběru zemního plynu mezi
městem Černošice a společností Pražská plynárenská, a. s., o dodávce plynu pro hasičskou
zbrojnici č. p. 999 v Srbské ulici;
bere na vědomí 1) informace z jednání o předání bytu č. 8, které se uskutečnilo 4. 11. 2013,
a znění předávacího protokolu včetně fotodokumentace a 2) že výše dluhu nájemnice k dnešnímu dni činí 74.722 Kč bez úroků z prodlení;
souhlasí s tím, že vyklizení bytu, sklepa a půdy
provede OTS na náklady města.

Ze 102. mimořádného jednání Rady města Černošice (13. 11. 2013)
ÚSEK PRÁVNÍ
Rada města Černošice ruší zadávací řízení na veřejnou zakázku „Nákup
techniky pro svoz bioodpadu - část A“ z důvodů dle § 84 odst. 1 písm. e) zák.
č. 137/2006 Sb.; schvaluje výzvu a zadávací dokumentaci; souhlasí s vyhlášením veřejné zakázky; jmenuje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve

Svoz bioodpadu
v zimních měsících
V zimní sezoně 2013–2014 dochází rozhodnutím vedení města ke změně ve svozu
bioodpadu, a to takto:

prosinec 2013 – s voz pouze
4. 12. a 11.12.
leden 2014 – svoz odpadá
únor 2014 – svoz odpadá

Od 1. března 2014 bude
svoz bioodpadu probíhat
opět každou středu.
K odstranění bioodpadu lze využít
i sběrného místa v OTS, Topolská 660.
pondělí a středa 7.00–17.00 hod
sobota		
8.00–12.00 hod
Bližší informace
na tel. čísle: 251 641 183
Renáta Petelíková
vedoucí odboru technických služeb
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složení R. Petelíková, I. Jerling, M. Chauturová, A. Hrabáková a S. Kopačková
a náhradníci L. Jochová, I. Jerling ml., J. Toman, P. Blaženín a F. Kořínek; stanoví, že komise je komisí pro otevírání obálek; pověřuje komisi posouzením
kvalifikace ve smyslu § 59 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb.

Z 29. zasedání Zastupitelstva
města Černošice – 17. 10. 2013
Zastupitelstvo města Černošice:
• rozhoduje v souladu s § 46 odst. 3 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, že návrh č. 35 na pořízení změny územního plánu na pozemku parc. č. 3604
v k. ú. Černošice dle přílohy nebude projednáván ve změně Územního plánu Černošice;
• schvaluje rozpočtová opatření č. 95, 103
a 105;
• schvaluje koupi vybudovaného vodovodního
řadu v Radotínské ulici o délce 195,29 m od
společnosti VS PETROL, s. r. o.;
• schvaluje kupní smlouvu mezi městem Černošice a paní M. P. o koupi pozemků parc. č.
4078/2 a 4079/2 v k. ú. Černošice;
• schvaluje kupní smlouvu s panem K. B. o prodeji pozemku parc. č.3989/1 v k. ú. Černošice o výměře 294 m2 a pozemku parc. č. 3988
v k. ú. Černošice o výměře 29 m2;
• schvaluje kupní smlouvu mezi městem a panem J. F. o prodeji pozemků parc. č. 1158/1
a 1158/5, oba v k. ú. Černošice panu J. F.
a o koupi pozemku parc. č. 1158/11 v k. ú. Černošice o výměře 20 m2;

• souhlasí se záměrem přemístění betonárny na
části pozemků parc. č. 4271/10 a 4271/41
v Radotínské ulici za podmínky, že celá plocha
pozemků OS/Z bude upravena pro veřejné využití na základě studie schválené městem a současně bude uzavřena plánovací smlouva vč. závazného harmonogramu;
• bere na vědomí připomínky občanů ohledně
umístění cedule v Kazínské ulici; konstatuje,
že informační ceduli považuje za vhodný způsob
podpory místních provozoven a nabídky služeb.

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 pí Magdaleny Košťákové. V případě
zájmu je možné získat kopii zápisu. Cena je 2 Kč za
stránku (dle ceníku za poskytování informací).
Zkrácené verze zápisů schůzí
rady města a zastupitelstva
připravila Dana Jakešová, editorka IL.

z radnice
FOTO: Petr Kubín

Názory zastupitelů
Oficiální adresa objektů v Centru Vráž je
buď Mokropeská, nebo Táborská ulice.
Přitom ale prostor Centra Vráž funguje de
facto jako náměstí, a proto se objevily návrhy dát mu oficiální název. Na zasedání
zastupitelstva opakovaně padl návrh z řad
občanů na název náměstí Václava Havla,
již dříve se objevil návrh náměstí Jaroslava
Foglara či náměstí Čs. letců. Jaký je váš
názor?
● Milena Paříková (Věci černošické):
Je pravda, že v Černošicích jsou dvě náměstí a obě dvě se tak trochu nepovedla.
O tom, jak má náměstí vypadat, má většina
z nás jiné představy. O Centru Vráž by asi
nikdo nepochyboval, že to opravdu náměstí,
nebo spíše náměstíčko je. Ale uvědomme si,
kolik by stálo celé přejmenování tohoto prostoru a hlavně kolik by to přineslo obyvatelům,
kteří zde již bydlí a podnikají, komplikací. Je to
na zvážení. Možná by nebylo od věci na toto
téma vypsat anketu na webu města. V případě, že by byla shoda na tuto změnu, byla bych
pro to, aby se toto náměstí jmenovalo po Jaroslavu Foglarovi, protože ten, což mnoho
z nás ví, k Černošicím opravdu vztah měl.
● Karel Müller (Věci černošické):
Návrhy občanů vítám. Skutečnost, že náměstí není ve vlastnictví obce, z něj nedělá
ulici či jiný méně významný veřejný prostor.
Zmíněný prostor je vskutku náměstí a v jistém
smyslu jediné, které máme. Fakt, že tyto iniciativy přicházejí zdola a nikoli shora od představitelů radnice, považuji za zvláště cenné.
Mám za to, že česká společnost je díky své
komunistické zkušenosti poměrně obezřetná na to, když veřejná moc tlačí na produkci
symbolů vztahujících se k vzývání patriotismu,
kolektivní paměti či identity. A nelze se tomu
divit. Pokud však tyto iniciativy vycházejí zdola
od občanů, považuji to za optimální situaci i za
pozitivní příklad místního patriotismu a zdravého vědomí významu pojmů obecní sounáležitost a přináležitost. Péče o kolektivní paměť
a sdílenou zkušenost je vždy věrohodnější,
pokud vychází zdola (od občanů) a připomínání mimořádných lidských osudů a vzorů
je (v dlouhodobém horizontu) pro formování
dobrých sociálních vztahů i pro kvalitu veřejného života velmi významné.
Pokud mám vyjádřit osobní preferenci,
všechny tři zmiňované varianty považuji za
šťastné a jednoznačně vhodné. Všechny tři
varianty pro mne reprezentují příkladné a následováníhodné jednotlivce i činy. Pokud
jde o Václava Havla, bylo by jistě potěšující,
pokud bychom v připomínání a doceňování
jedinečného Havlova příběhu nezaostávali
za jinými západními společnostmi. Někdy to
tak vypadá, že „úspěch ve světě se doma
nepromíjí“, a jistě je to částečně způsobeno
i malichernou žárlivostí jeho prezidentských
nástupců. Byla by nesmírná škoda, pokud
bychom nedokázali vytvářet dostatečný prostor k tomu, aby se i příští generace našich

-- Potřebuje Centrum Vráž nové jméno, či nikoliv? --

občanů mohly nechat oslovovat a inspirovat
univerzálním lidstvím Havlova odkazu. Pokud
by bylo pojmenování spojeno s místními občany či událostmi, což by byl příklad Jaroslava
Foglara, i to by mělo svoji zvláštní přidanou
hodnotu. Diskutujeme o tom neformálně a po
nějaké době lze přistoupit k rozhodnutí, třebas i na základě na městském webu otevřené
ankety.
● David Otava (Nezávislí pro Černošice):
Osobně nemám vůbec nic proti pojmenování náměstí podle některé osobnosti. A to
i přesto, že vžité orientační označení „Centrum Vráž“ svůj účel zcela jistě dostatečně
splňuje již dnes. Pojmenování náměstí však
nesmí v žádném případě přidělat jakékoliv administrativní starosti provozovnám situovaným
v Centru Vráž a lidem, kteří tam bydlí. S pojmenováním by také měla souhlasit společnost IBS – ROKAL.
Pokud se bude jednat o pouhé pojmenování náměstí, aniž by to mělo vliv na adresy
objektů, a lidé (a to především lidé z bezprostředního okolí) si to opravdu budou přát, pak
souhlasím.
Přestože nikdo nepochybuje o zásluhách
Václava Havla a všichni si ho nesmírně vážíme,
já osobně bych se přikláněl k osobnostem, jejichž život byl přímo spjat s naší obcí. Nebo
pak k fiktivním osobnostem, jejichž spolutvůrci žili v Černošicích. Konkrétní jména uvádět
nebudu, protože sám nejsem přesvědčený
o nutnosti pojmenovávat tento prostor. Navíc
několik návrhů přijde zcela jistě od některých
zastupitelů.
● David Hendrych (Věci černošické):
Souhlasím, že prostor u Centra Vráž se do
určité míry stává přirozeným místem setkávání občanů a pořádání různých akcí. Čistě
subjektivně jej ale jako náměstí nevnímám.
Tento prostor vlastnicky patří k objektům Centra Vráž, tzn. nevím jakou volnost město má
v jeho pojmenování (a do jaké míry je nutný
souhlas vlastníků). Obecně pojmenování tohoto prostoru jako náměstí XY nepovažuji
za nutné. Pokud bychom to ale přeci jenom
dělali, tak by mi připadal vhodnější název,
který by měl nějakou spojitost s daným místem nebo s Černošicemi. Ačkoliv si jak pánů
Foglara a Havla, tak čs. letců velmi vážím, připadá mi pojmenování prostoru u Centra Vráž
jejich jménem poněkud násilné.

● Lenka Kalousková (Věci černošické):
Přibližně do poloviny 19. století probíhalo
v českých zemích pojmenování ulic a náměstí spontánně, jméno k nim mělo přímý vztah.
Většinou reflektovalo polohu, směr a vzhled
ulice, velmi často poukazovalo na významnou
stavbu v ulici či bezprostředním okolí nebo
připomínalo jméno některého z důležitých
majitelů domů. Později se začala veřejná prostranství pojmenovávat na počest zasloužilých
osob z oblasti vědy, umění či politiky. Ale protože pojmenování ulic mělo vesměs praktický
význam, s cílem ulehčit orientaci ve městě,
dbalo se na to, aby měla daná osoba k ulici
či náměstí nějaký konkrétní vztah. Až v souvislosti s územním rozvojem měst a obcí koncem
19. století se od této praxe z pochopitelných
důvodů upustilo.
Nově vzniklé náměstí v Centru Vráž by si
určitě zasloužilo nějaké jméno. I když samozřejmě chápu snahu projevit čest památce bývalého prezidenta Václava Havla, domnívám
se, že se pro toto náměstí přímo nabízí vžité
místní jméno. To bude zárukou, že se název
ujme a zároveň bude bez bližšího vysvětlování
jednoznačné, o které místo v obci se jedná.
Pro náměstí v Centru Vráž se podle mého
názoru nejvíce hodí pojmenování Na Vráži či
Vrážské náměstí.
Vzhledem ke skutečnosti, že na Vráži ještě
vyroste několik nových ulic, slušelo by se bezesporu některou z nich pojmenovat právě po
Václavu Havlovi a Jaroslavu Foglarovi. Názvy
by přitom tematicky ladily se jmény okolních
ulic, z nichž většina nese jméno významného
českého spisovatele. Připomeňme, že Jaroslav Foglar měl k Černošicím přímý vztah,
vlastnil chatu v ulici Majakovského. Chatu měl
v Černošicích mimochodem také malíř a ilustrátor Zdeněk Burian, jehož jméno zatím žádná z ulic rovněž nepřipomíná.
A na závěr poznámka k zamyšlení: pražská
náměstí nám ukazují, jak uživatelé s jejich
jmény v ústním projevu v rámci univerbizace
zacházejí: Václavák, Karlák, Pavlák, Tylák
atd. Je otázkou, jestli bychom tak analogicky
k tomu chtěli mít na Vráži Havlák či Havelák.
● Dalibor Ticháček (Nezávislí pro Černošice):
Můj názor na přejmenování tzv. Centra Vráž
je jednoznačný. Po zastavění původní plochy
novou architekturou se vcelku přirozeně vži-
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lo současně používané pojmenování. Bydlím
nedaleko, na tento objekt jsem si zvykl a jeho
název si osvojil. Ani od nikoho ze svých sousedů a spoluobčanů jsem nezaznamenal jakékoli výhrady k tomuto pojmenování.
Dále se musím ohradit proti konstatování, že na zasedání zastupitelstva opakovaně
padl návrh z řad občanů na přejmenování
této lokality. Na zastupitelstvech, jichž jsem
se zúčastnil, s tímto návrhem opakovaně
vystoupil pouze jeden občan. Pan Alexandr Pařík opakovaně vehementně navrhoval
změnu na náměstí Václava Havla. Nezaznamenal jsem pro tento jeho návrh žádnou další
podporu. V poslední diskusi se k tomu vyjádřilo několik přítomných. Názor nebyl jednoznačný. Ani na to, zda vůbec místo přejmenovat, ani jak by se potom lokalita měla
nazývat.
Já bych za sebe ponechal současný název.
Vžil se dobře, je nenásilný, historická vazba je
zřejmá. Pokud vím, nikomu nevadí.
A pokud budeme chtít najít název nový, pak
by to mělo věcně souviset s tímto místem. Budeme-li hledat pojmenování po osobě, pak ať

je to osoba, která má nějaký vztah k tomuto
místu či naší obci. A takový vztah pana Václava Havla mi není znám, proto bych o jeho
jménu neuvažoval.
● Filip Kořínek (Věci černošické):
Stavba Centra Vráž získala ocenění za
špičkovou architekturu a do Černošic přinesla moderní obchody, lékařské ordinace
– a kvalitní veřejný prostor. Za to patří investorovi díky. Bohužel náměstím je podle mého
názoru jen polovičním. Naopak Václava Havla
jsem považoval za pana Prezidenta s velkým
P, takže mi to nějak nejde dohromady. Přes
veškerý černošický patriotismus bych to považoval za jistou devalvaci jeho jména. Osobně mi vyhovuje zažité označení Centrum Vráž
a necítím potřebu jej měnit.
● Daniela Göttelová (Věci černošické):
Názvy ulic, náměstí a významných míst jsou
pro obyvatele města i jeho návštěvníky velmi
důležité. Proto by výběr a schválení nového
názvu nemělo být unáhlené a své slovo by
v něm měli mít lidé obeznámení s historií města, ale i urbanista či jazykovědec. Osobně nepovažuji prostranství mezi ulicemi Táborská,

Vrážská a Mokropeská za náměstí, ale za nákupní centrum, a proto se mi označení Centrum Vráž jeví jako přiměřené a postačující.
Vezmeme-li v potaz životní osudy, hodnoty,
které vyznávali, a význam, který mají pro naši
zemi, domnívám se, že jak prezident Havel,
tak spisovatel a skaut Foglar a v neposlední
řadě i českoslovenští letci si zaslouží, aby
jejich jména označovala místa jiného druhu,
než je nákupní centrum.
● Tomáš Hlaváček (Věci černošické):
Aniž bych tuto problematiku vnímal jako
zásadní téma, přikláním se k názoru, že náměstí v Centru Vráž by jako náměstí mělo být
označeno i oficiálně. Jeho konkrétní název
by měl vzejít z déle trvající veřejné diskuze,
všechny tři přednesené návrhy považuji za
přijatelné.
● Petr Zmatlík (Věci černošické):
Nemyslím, že by Václav Havel toužil po
tom, aby po něm bylo pojmenováno tolik ulic
a míst, a Jaroslav Foglar bydlel na Fáberce,
měl výhled do lesa a ta záplava betonu by ho
nejspíš také nepotěšila. Tak co zůstat u pojmenování Centrum Vráž?

Co na to známí i méně známí spoluobčané?
Závidím i nezávidím zastupitelům jejich úkol
najít pro horní náměstí na Vráži název. Mohou
popustit uzdu své představivosti, své fantazii,
ale současně jsou vázáni velkou odpovědností,
aby se název vžil, aby byl občanům blízký.
Každý jsme jiný, tak se každému bude líbit
něco jiného. Kdyby záleželo jen na mně, nazvala bych náměstí Na Skleněném vršku. Připomíná
dávné časy a voní pohádkou. Ale zase je pravda,
že ono supermoderní skleněné monstrum moc
pohádku nepřipomíná. Anebo pragmaticky, jak
zaznělo již v první větě: Horní náměstí.
Nemám ráda pojmenování po důležitých
osobnostech, významných datech, znějí nabubřele a nic nevypovídají o místu, kde se nacházejí. Navíc, kdo ví, zda další generace ocení ještě jejich význam.
Takže přeji zastupitelům při vymýšlení názvu,
aby zapojili svou fantazii, svůj humor a samozřejmě selský rozum.
Iveta Dušková
herečka, divadelní režisérka a scénáristka

Osobně na tuto věc nemám vyhraněný názor.
Centrum Vráž může být vhodný název v tom, že
nemusí přísně popisovat jen vydlážděný prostor u Tesco Express, ale zahrnuje i širší okolí
na Vráži. Např. umístění naší modlitebny či nově
stavěného polyfunkčního domu s plánovanými
dvěma dalšími obchody vedle nás apod. Pokud
přece jen náměstí, asi nejlogičtější z navržených názvů mi přijde nám. J. Foglara.
Pavel Paluchník
kazatel Církve bratrské v Černošicích

Musím říct, že nápad pojmenovat plácek před
Centrem Vráž se mi docela líbí. Jelikož bydlím opodál, místo navštěvuji denně a scházet
se s přáteli „u Teska“ mi přijde dosti prázdné.
Abych pravdu řekl, komplex Centra Vráž se mi
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poněkud hnusí. Nicméně musím uznat, že veřejný prostor před ním docela dobře funguje.
Ostatně jiný v okolí není, takže díky bohu za
něj.
Nicméně zcela nerozumím, proč by místo
muselo za každou cenu nést jméno významné
osobnosti, pokud není s místem nijak spojena.
Přestože, a možná i právě proto, že jsem velký
obdivovatel Václava Havla, byl bych opravdu
nerad, kdyby bylo jeho jméno právě s tímto místem spojováno. Nezapomínejme, že významná
místa jako Karlův most, Jungmanovo náměstí,
ale i právě tolik diskutované Letiště Václava
Havla koneckonců nenesou jména velikánů jen
tak, bez přímé či symbolické spojitosti. Pokud
místo má za každou cenu nést jméno významné
osobnosti, nechť je to někdo, kdo má s naším
městem alespoň něco společného. Z tohoto
hlediska by též přicházeli v úvahu i lidé, kteří
jsou za vybudování Centra Vráž zodpovědní,
jakkoliv by to bylo úsměvné.
Jsem přesvědčen, že název pro náměstíčko
u Centra Vráž by měl být předmětem společenské diskuse obyvatel, která se tímto, věřím,
rozpoutá. Ať už toto náměstí dostane jméno
„Horní“, „Vrážské“, nebo jakékoliv jiné, bude
mi to rozhodně příjemnější než výše uvedené.
Jan Jelínek, student VŠ

Jména lokací jako jsou ulice, náměstí, parky
by měla mít vztah k historii konkrétního místa,
měla by podpořit paměť místa, a tím pochopitelně probudit spící zájem lidí, kteří vstupují
do tohoto veřejného prostoru. V tomto případě
bych se osobně přikláněl k tomu, připomenout
si nedávnou historii Černošic – romantického
kouta pražské smetánky, která si zde v 30. letech nechala vybudovat svá letní sídla.
Vráž je naopak místo, které nebylo dlouho
osídleno (jak dokazuji historická fakta) a které

„padlo za oběť“ až novodobé kolonizaci našeho
XXI. století. A taky proto, že se na tomto místě
prezentuje slušná architektura, můj typ by asi
padl na jednoho z eskadry slavných architektů z 30. let. Navrhl bych náměstí Jana Kotěry
nebo náměstí Františka Roitha.
Peter Sticzay-Gromski, architekt

Zaznamenal jsem návrh pana Paříka na pojmenování reprezentativního veřejného prostoru
vytvořeného v rámci vybudovaného Centra Vráž
po prvním polistopadovém prezidetovi Václavu
Havlovi. Sám jsem s chutí podporoval stejnou
myšlenku v případě rozšíření názvu pražského
letiště. Přišlo mi příhodné, že vstupní brána do
země ponese jeho jméno, že se tím hlásíme
k všeobecně známým hodnotám, které on zastával.
Kdybych měl volit název pro nějaké významné místo v Černošicích, vybíral bych především
z respektovaných a mimořádných osobností,
které měly během svého života přímou vazbu
k této obci. Podle mých chabých vědomostí
zde např. žila senátorka Františka Plamínková, žena zásadová a neohroženě prosazující
rovná práva, průkopnice ženského hnutí ještě
před vznikem republiky. Byla starší inspirativní
souputnicí Milady Horákové. Jeji život ukončila
také totalita popravou, ale v tomto případě už ta
nacistická. Dnes má pamětní desku v budově
Senátu a na Staroměstském náměstí.
Petr Kubín, fotograf

Co na to majitel pozemku
Majitele pozemku téma názvu náměstí samozřejmě zajímá a chtěl by mít na jeho konečný
výběr vliv. Po předložení návrhů z řad občanů a zastupitelů se rád vyjádří.
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Povinné výměny řidičských průkazů
Pokud máte řidičský průkaz vydaný v rozmezí od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004, čeká vás povinně jeho výměna, a to nejpozději do 31. 12. 2013.
Uplynutím stanovené doby pro jeho výměnu pozbývá řidičský průkaz platnosti. Vzhledem k očekávánému vytížení úřad mírně rozšířil úřední hodiny.
V pondělí a ve středu jsou od 8 do 18 hodin, v úterý, čtvrtek a pátek od 8 do 12 hodin.
Níže uvedená statistika popisuje mimo jiné čekací doby po měsících od začátku letošního roku u činností souvisejících s předmětnou výměnou na
našem úřadě (k 11. 11. 2013). 										
Statistika klientů k 11. 11. 2013
Příjem žádostí o řidičský průkaz
Datum
Počet
Průměrná
klientů
doba
čekání
leden 13
únor 13
březen 13
duben 13
květen 13
červen 13
červenec 13
srpen 13
září 13
říjen 13
listopad 13
Celkem

1164
1004
977
1456
1618
1312
1800
1572
1581
1996
539
15019

0:14:41
0:16:03
0:09:32
0:30:00
0:31:02
1:15:13
0:50:55
0:55:19
0:49:29
0:47:44
0:23:56
0:39:57

Průměrná
doba
obsluhy
0:13:32
0:11:34
0:14:29
0:07:56
0:07:37
0:06:54
0:07:59
0:08:02
0:07:35
0:07:26
0:07:45
0:08:49

Maximální
doba
čekání
0:59:30
1:14:30
1:38:37
3:09:04
2:36:51
4:44:35
4:24:09
4:04:06
3:30:46
3:14:15
1:18:29
4:44:35

Statistika klientů k 11. 11. 2013
Převzetí hotového řidičského průkazu
Datum
Počet
Průměrná
klientů
doba
čekání
leden 13
únor 13
březen 13
duben 13
květen 13
červen 13
červenec 13
srpen 13
září 13
říjen 13
listopad 13
Celkem

858
820
865
1073
1393
1359
1549
1576
1415
1431
431
12770

0:09:18
0:10:47
0:10:00
0:15:54
0:31:19
0:38:29
0:28:31
0:31:34
0:28:00
0:23:32
0:28:07
0:24:53

Průměrná
doba
obsluhy
0:09:06
0:08:41
0:08:24
0:06:22
0:04:59
0:04:59
0:04:51
0:04:22
0:04:45
0:05:07
0:04:18
0:05:43

Maximální
doba
čekání
0:35:43
0:56:34
1:35:58
3:09:00
2:41:06
2:31:36
2:56:45
2:37:43
2:35:07
1:45:40
1:23:11
3:09:00

Pozn.: Výše uvedená čísla nezachycují situace, kdy je nutné z kapacitních důvodů omezovat výdej pořadových čísel na některé činnosti. Občanům doporučujeme využít spíše „dlouhých úředních dnů“, kdy bude možné omezování výdeje pořadových čísel nastávat později. O případném
prodloužení úředních hodin (stejně jako v měsíci listopadu) budeme informovat na našich webových stránkách www.mestocernosice.cz .

Co nám to tady zase provedli?
Tuto otázku si položí snad skoro každý, kdo v nedávné době procházel či projížděl
některými nově dokončenými ulicemi, jejichž stavbu prováděla firma ROBSTAV
Stavby. Řeč je především o asfaltových ulicích, a to Slunečná, Libušina a první slepé
rameno Berounské.
Ačkoliv jsme několikrát firmu upozorňovali na
nesprávný technologický postup při provádění
rekonstrukce zmiňovaných ulic, výsledná kvalita
není uspokojivá. Asfaltové souvrství je nesourodé, obsahuje nerovnosti a spáry, v některých
místech má chybný příčný spád a většina vodovodních armatur, kanalizačních poklopů a vpustí
je utopená až o několik centimetrů. Protože vad
je opravdu velké množství, požádali jsme firmu,
aby způsob jejich odstranění s námi předem pro-

kazatelně projednala. Bohužel ani v tomto případě nás firma neuposlechla a začala s „opravou“
utopených hrníčků ve Slunečné ulici po svém,
a to pro nás naprosto nepřijatelným způsobem.
S tímto stavem se nehodláme smířit. A protože nikdo odpovědný z firmy se do uzávěrky tohoto čísla ani nepokusil město kontaktovat a projednat nápravu nekvalitně provedeného díla,
i přesto, že jsme se toho opakovaně dožadovali,
nezbylo než věc předat právnímu zástupci a do-

VÝZVA PRO PODNIKATELE
Představujeme černošické restaurace,
obchody a služby
V příštím roce budeme na stránkách Informačního listu postupně blíže představovat černošické restaurace, obchody a služby. Touto novou rubrikou chce
město podpořit místní provozovny. A současně tak přineseme místním občanům praktické a ucelené informace. Jako první představíme restaurace.
Jednotlivé kategorie budeme vždy dopředu avizovat na stránkách tohoto
časopisu i s termínem, do kdy je třeba se přihlásit a dodat podklady o vaší
provozovně. Zda se do nové rubriky zapojíte či nikoliv, bude záležet na vašem
rozhodnutí.
Prostor pro představení bude mít každý stejný – maximálně 1.000 znaků
včetně mezer a k tomu jedna fotografie. Vámi dodané podklady budou redakčně upraveny do jednotného formátu.

máhat se nápravy soudní cestou. Důkazních
materiálů máme nepřeberné množství a hodláme tak plně využít možností, které nám smlouva
umožňuje. Nyní bude záležet na firmě, zda se
bude chtít mimosoudně dohodnout, nebo nechá vše na soud. Pokud firma nepřistoupí na
odstranění vad námi požadovaným způsobem,
budeme zvažovat zadání oprav jiné firmě a částku za jejich provedení budeme vymáhat.
Poslední dobou to není jediný případ, kdy nejsou stavby prováděny kvalitně. Bohužel současná právní úprava zákona O zadávání veřejných
zakázek je k nám, jako k veřejnému zadavateli
natolik přísná, že nám neumožňuje vybrat si firmu, s kterou máme dobré zkušenosti, když je
třeba jen o pár tisíc dražší…
Jiří Jiránek
vedoucí odboru investic

RESTAURACE
Máte-li zájem o prezentaci své restaurace v Informačním listu, přihlaste se nejpozději do 10. ledna 2014 na
e-mail: adela.cervenkova@mestocernosice.cz nebo volejte na telefon: 602 342 655.
Textové podklady v celkovém rozsahu maximálně 1000
znaků včetně mezer zašlete nejpozději do 15. ledna 2014
rovněž na výše uvedený e-mail. Podklady nemusí být zpracované do textu, budou se redakčně upravovat. Do podkladů
vždy uveďte název restaurace, adresu, telefon, e-mail, adresu webových stránek a otevírací dobu. A následně doplňte
informacemi o samotné restauraci.
Připojte rovněž 1 fotografii vaší restaurace. Fotografie
musí mít tiskovou kvalitu, rozměry v pixelech (bodech) minimálně1600x1200 (=13x10 cm/300 dpi) – tzn. velikost
souboru minimálně 600 kB a větší.

Dana Jakešová, editorka IL
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z radnice
z vašich reakcí
VYHLÁŠENÍ KONKURSU
ŘEDITEL/ŘEDITELKA
ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Město Černošice vyhlašuje konkurs na
obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní
školy Černošice, okres Praha-západ.
Kvalifikační předpoklady:
-	vzdělání a délka přímé pedagogické praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů v platném znění
-	znalost problematiky školských právních
a ekonomických předpisů
- organizační a řídící schopnosti
- občanská a morální bezúhonnost
- dobrý zdravotní stav
- komunikační a tvůrčí schopnosti
Jiné požadavky: uchazeč předloží koncepci rozvoje školy (max. 4 strany formátu A4)
Předpokládaný nástup: 1. 8. 2014
Přihláška zájemce musí obsahovat tyto
náležitosti:
- jméno, příjmení, titul
- datum a místo narození
- státní příslušnost
- místo trvalého pobytu
- telefon, e-mail
- datum a vlastnoruční podpis
Přílohy přihlášky:
-	úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (u VŠ vysvědčení i diplom)
-	doklad o průběhu zaměstnání potvrzený
posledním zaměstnavatelem, včetně uvedení funkčního zařazení
- strukturovaný životopis
-	lékařské potvrzení o způsobilosti vykonávat tuto funkci (ne starší 2 měsíců)
-	výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
-	čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona
451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých
funkcí ve státních orgánech a organizacích ČR, ve znění pozdějších předpisů
- 	souhlas se zpracováním osobních údajů
dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona
č. 101/2000 Sb.
Lhůta pro podání přihlášky:
do 11.30 hodin dne 15. 1. 2014
Místo a způsob podání přihlášky:
Město Černošice
k rukám: starosty Mgr. F. Kořínka
adresa: Riegrova 1209, 252 28 Černošice
Obálku označte slovy:
KONKURS – ředitel/ředitelka ZŠ
– NEOTVÍRAT
Kontakt:
Eva Jeřichová, Jana Svobodová
tel. 221 982 368, 221 982 481
e-mail: eva.jerichova@mestocernosice.cz,
jana.svobodova@mestocernosice.cz
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Zastupitelstvo nevratně poškodí
územní plán Černošic
V Černošicích zastupitelé opakovaně „v zájmu
města“ manipulují s pozemky, které jsou pro
život v obci podstatné. Stalo se tak s Centrem
Vráž, kde starostka Langšádlová směnila rozsáhlé kulturní středisko za pár metrů čtverečních
kulturního sálu s doplatkem 7,3 mil. Kč, fotbalové hřiště v centru za basketbalové na periferii.
Také starosta Rádl měnil a díky i některým současným zastupitelům nevyměnil pozemky pod
ZŠ Mokropsy. Starosta Kořínek „výhodně“ ztrácí
nemovitosti v centru obce – poštu, stávající MÚ
a vylepšuje nápad jak naložit s pozemky mezi
školou a nádražím Mokropsy.
Věci černošické před čtyřmi lety v opozici argumentovaly proti těmto plánům tím, že má město počkat, až bude solventní, a pak pozemky
vykoupit, aby plnily účel stanovený v ÚP. Urbanisticky s nimi pracovat s cílem vzniku scházejícího společenského centra a občanské vybavenosti města.
Starosta Kořínek účelově spojuje stavbu
tělocvičny „Věry Čáslavské“ se získáním části
pozemků na sousedním poli. Faktem ale je, že
tělocvična má stát na pozemku, který má obec
zajištěný již dávno, a její stavbě v tomto ohledu
nic nebrání.
V prezentovaném návrhu změny územního
plánu jde tedy především o to, že z území ve
velikosti 12 000 m2 vyčleněného nyní ÚP na
občanskou vybavenost se téměř polovina změní
na další stavební pozemky. Zbytek bude využit
na vybudování zázemí pro ZŠ, tj. oválu a uvnitř
něj hřiště.
Zastupitelstvo svým zásahem nevratně poškodí územní plán Černošic. Významně omezí
plochy, které jsou pro obec urbanisticky strategické. Vedení obce by mělo do široké diskuse
o tomto prostoru zapojit občany.
Martin Pavlík, Jana Zelinková

Rád bych, aby má reakce nebyla delší než původní text. Nemohu tak reagovat na všechna tvrzení, ač nepřesná či účelově interpretovaná. Paní
Zelinková mi svůj nesouhlas se záměrem pod
školou již vyjádřila v několika e-mailech, ale mé
odpovědi ji asi neuspokojily.
Že starosta „výhodně ztrácí nemovitosti” je bohužel nepochopením reality. Starostovi padají 4
nemovitosti na hlavu, a tak po dlouhé otevřené
diskuzi o možných řešeních navrhl dvě prodat
a třetí z toho opravit a přistavět. Zapojil architekty,
nechal záměr schválit zastupitelstvem.
Pod školou máme po letech jednání získat do
svého vlastnictví 7000 m2. Tím se otevírá cesta
k vybudování dalšího sportovního a venkovního zázemí pro školu i veřejnost. Modrá barva
v územním plánu je hezká věc, ale ve skutečnosti
tam je pole, tu hnědé, tu žluté, a majitele k investici ve prospěch města nelze donutit. Čas běží.
Kdybychom místo dohody s majiteli plochu prostě vykoupili (jedině na úkor jiné priority) a vybudovali na ní ovál, naplnili bychom tím podmínku
“hlavního využití” a na zbytku by stejně majitelé
mohli stavět, i když ne rodinné domy, ale třeba
“stavby a zařízení pro obchodní prodej, ubytování, stravování, služby, vědu a výzkum”. Jsem
přesvědčen, a nejen já, že dohoda (již schválená zastupitelstvem) je pro město výhodná. (Více
v IL 10/2013.) Protože jsem výrazně před čtyřmi
roky přispěl k překažení nekalého obchodu představitelů bývalé radnice s těmito pozemky, cítím
velké zadostiučinění, že se nyní podaří je získat
pro město (a to větší rozlohu a lépe umístěnou!)
a máme na dohled jejich reálné využití.
A nakonec – získání těchto pozemků se stavbou
tělocvičny přímo nesouvisí a není spojováno. Samozřejmě je ale výhodné, že ovál a tělocvična
budou u sebe a zároveň u školy.
Filip Kořínek

Zamyšlení nad stromy
Karel Čapek v Anglických listech píše: „Stromy jsou snad to nejkrásnější v Anglii. Také
ovšem louky a strážníci, ale hlavně stromy,
krásně plecité, rozložité, volné, ctihodné
a převeliké stromy“.
Nemyslím, že Anglii také postihlo masové
kácení starých stromů, které se poslední dobou tak často vyskytuje u nás. Argumentuje
se tím, že ze starého a velkého stromu může
spadnout větev a někoho poranit či zabít. To
ovšem může. Stejně tak může spadnout komín či římsa nebo nás může zabít šílený řidič.
Ovšem na ty posléze uvedené si hned tak někdo netroufne. Strom je poražen „natotata“.
Moderní technika by porazila i lípu z Jiráskovy
Lucerny, dříve než by mlynář přiběhl.
Aby se předem zmírnil hněv obyvatel, tak
se prohlásí strom za nemocný. Poražení je
nutné! Nemělo by se ale se starým a úctyhodným stromem zacházet jako se starým
a nemocným člověkem? Společnost věnuje

obrovské prostředky k léčbě rakovin a jiných
zhoubných nemocí, i když se ví, že konec se
jen o něco oddálí. Proč se tak nechováme
ke stromům, které nám dávaly desítky let
stín, kyslík a hlavně svoji vznešenou krásu?
Mnohdy by stačilo jim zabezpečit jen lepší
výživu a vláhu.
Po poraženém stromu zasadíme nový. Ten
ale zdaleka nemůže nahradit listovou plochu
stromu poraženého. A tím, že stromu dáme
jen minimum volného prostoru kolem kmene, ho takto vytvořenou podvýživou určujeme
k budoucímu onemocnění a chřadnutí.
V Centru Vráž už byla lípa poražena, jak
bylo kýmsi jménem nepodepsaným v minulém čísle oznámeno. Bude prý nahrazena
u nás nepůvodní lípou stříbrnou, která je dle
Svazu ochránců přírody pro opylovače našich
zahrad velmi jedovatá.
Jan Sláma

z radnice

Granty na rok 2014
Město Černošice vyhlašuje granty pro oblast kultury, pro práci s mládeží a granty
v sociální oblasti. Vyhlášeny budou ve čtvrtek 5. prosince 2013.
Formuláře a podmínky pro poskytnutí grantu jsou
zveřejněny na internetových stránkách města
www.mestocernosice.cz v sekci Město – Granty.
Formuláře obdržíte rovněž v podatelně městského úřadu.
Vyplněné formuláře bude potřeba odeslat na
adresu úřadu nebo odevzdat do podatelny nejpozději do 31. 1. 2014. Podmínkou pro zařazení
žádosti do grantového řízení bude pro žadatele,
kteří žádají opakovaně, řádné vyúčtování přidělené dotace v roce 2013, a to nejpozději 15. 1.
2014.
Formuláře pro žádosti o grant pro práci s mládeží jsou na rok 2014 oproti loňskému roku výrazně zjednodušeny a jsou nově rozděleny na dvě
části: „Žádost o podporu na pravidelnou činnost“
a „Žádost o podporu na projekt“. V rámci zjednodušení grantového programu byla zrušena také
povinná finanční spoluúčast spolků na projektu
a rovněž není omezeno, na co konkrétně spolky
o grant mohou žádat. Čerpání podpory však musí
být v souladu s podanou žádostí.
Celkem je pro podporu práce s mládeží na
příští rok k dispozici 500 tisíc korun a na veřejné
bruslení 200 tisíc korun. Žádosti posuzuje a výši
podpory pro jednotlivé spolky navrhuje Komise
pro školství, mládež a sport, která se snaží, aby
žádný žadatel nevyšel s prázdnou, i když se v některých případech vzhledem k omezeným možnostem města jedná o podporu symbolickou. Při
hodnocení žádostí komise posuzuje účel dotace,
počet stálých členů do 26 let a finanční situaci
sdružení a spolků – tj. snaží se prioritně přispět

k pokrytí provozních nákladů. Žadatelé, kteří mají
nevyřešené finanční závazky vůči městu, budou
z grantového řízení vyloučeni.
Na kulturní granty město vyčlenilo částku 330
tisíc korun. Pro přidělení grantu v oblasti kultury je
nutné v žádosti uvést a následně i skutečně zrealizovat nějaké veřejné vystoupení, resp. presentaci,
např. divadelní představení, koncert, výstavu, promítání, akci pro děti atd.
Pro sociální oblast se pak počítá s rozdělením
20 tisíc korun. Granty budou poskytnuty na registrované sociální služby poskytované v době, kdy
není v kapacitních možnostech města je poskytovat, tzn. ve večerních a nočních hodinách a o víkendech.
Výsledky grantového řízení budou zveřejněny
v Informačním listu a na internetových stránkách
města a doručeny žadatelům na kontakty, které
uvedou ve svých žádostech.
Kontaktní osoby pro jednotlivé grantové oblasti jsou:
• Daniela Göttelová – granty v oblasti kultury
a oblasti sociální, tel. 221 982 536, 604 268
000, e-mail: daniela.gottelova@mestocernosice.cz
• Lenka Kalousková – granty pro práci s mládeží,
tel. 604 900 454, e-mail: lenka.kalouskova@
mestocernosice.cz
• Pavel Blaženín – granty v oblasti kultury, tel.
221 982 561, 602 200 817, e-mail: pavel.blazenin@mestocernosice.cz
Daniela Göttelová, místostarostka
Lenka Kalousková, členka rady města

Prostory
kulturního sálu
k pronajmutí
Kulturní sál na Vráži funguje již od
poloviny září a nabízí možnost dlouhodobého pronájmu pro kroužky,
kurzy a další volnočasové aktivity.
Odpolední hodiny jsou již poměrně dost obsazené, ale v dopoledních a některých pozdně večerních
hodinách je ještě stále volno.
Cena je více než příznivá. Za
pravidelný dlouhodobý pronájem
zaplatíte 100 korun za hodinu
a za krátkodobý pronájem 400 korun za hodinu. Sál je velmi dobře
vybaven audiovizuální i světelnou
technikou.
Po dohodě je samozřejmě možné
si sál prohlédnout. V případě zájmu
a pro další informace se prosím
obraťte na odbor kultury, školství
a cestovního ruchu.
Kontakt:
tel.: 221 982 561
mobil: 602 200 817
e-mail: pavel.blazenin@mestocernosice.cz
Pavel Blaženín
vedoucí odboru kultury

Kolik město Černošice dává na kulturu a práci s mládeží
V polovině října proběhla schůzka vedení města se zástupci spolků zabývajících se kulturní činností, sportem a prací
s mládeží. Jednou z diskutovaných otázek byla i výše finanční
částky vyčleněná v rozpočtu města pro tyto oblasti, především
ale na kulturu. Je dostatečná či nikoliv? V souhrnu možná
výrazně vyšší, než byste čekali.
„Čisté výdaje města na kulturu za rok 2012 byly celkem 2.313.407 Kč,
spočteno jako provozní výdaje 2.560.626 Kč snížené o vybrané vstupné
a půjčovné v knihovně ve výši 247.219 Kč,“ říká starosta Filip Kořínek.
O jaké provozní výdaje (čisté) se konkrétně za rok 2012 jednalo?
-	99.045 Kč – prodělek na kulturních pořadech (výdaje mínus vybrané
vstupné)
-	464.044 Kč – náklady na městské slavnosti a poutě (bez vstupného) +
partnerská města
- 330.000 Kč – kulturní granty
- 563.420 Kč – knihovna a knihovnice
-	790.643 Kč – úřednický aparát OŠKCR – vedoucí odboru Pavel Blaženín + referentka (počítáno 80 % z celkových výdajů, cca 20 % připadá
na činnost v oblasti školství, cestovního ruchu a dalších)
-	63.975 Kč – mobilní telefony, auto a další, bez společných výdajů úřadu (bez energie, poštovného, vody, pevných linek, kancelářských potřeb, výpočetní techniky apod.)
Další výdaje spojené s kulturou a sportem
Nad rámec těchto běžných výdajů město v letech 2012–2013 investovalo dalších zhruba 11 milionů korun do nákupu a vybavení kulturně-spo-

lečenského sálu v Centru Vráž, který byl do provozu uveden letos v září.
„Nepřímou podporou kulturních i dětských a sportovních aktivit je také
skutečnost, že nový sál město spolkům pronajímá za 100 korun na hodinu, což je pod úrovní i jen provozních nákladů,“ doplňuje starosta. Dále
město podpořilo vznik klubovny v hasičárně na Radotínské ulici a u školy
vzniklo nové dětské hřiště (v hodnotě 1,8 milionů korun, z nichž 800 tisíc
získalo město od 2 velkých dárců).
Na oblast volnočasových aktivit dětí, mládeže a sportu město má grantový program s alokací 463 tisíc korun v roce 2012, zvýšenou na 500
tisíc korun pro rok 2013. Nově finančně podporuje veřejné bruslení na
ZS SK Černošice, a to částkou 200 tisíc korun. „Dále město částečně
financuje své zřízené organizace (škola, školky, ZUŠ), které rovněž zajišťují
mimoškolní činnosti, stará se o dětská hřiště, skatepark. A připravuje se
investice do sportovní haly u základní školy, později i sportovního oválu,“
dodává na závěr Filip Kořínek.
Dana Jakešová

Kolik dávají na granty podobně velká města v okrese Praha-západ
město
obyvatel
granty a dotace Kč na obyvatele
k 31. 12. 2012
2013
Roztoky
7.918
1.100.000 Kč
138,92 Kč
Hostivice
7.647
350.000 Kč
45,77 Kč
Jesenice
7.516
1.069.000 Kč
142,23 Kč
Černošice*
6.570
830.000 Kč
*126,33 Kč
Mníšek p. Brdy
4.902
592.000 Kč
120,77 Kč
Průměr
6.911
788.200 Kč
114,80 Kč
* pokud by byl započten příspěvek 200.000 Kč pro ZS na veřejné bruslení, byla by částka 156 Kč/obyvatel
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z města a okolí

Dobrovolní hasiči roku 2013
Celorepubliková soutěž pro dobrovolné hasiče, která se koná již třetím rokem, zná
své vítěze. A mezi těmi nejlepšími jsou i naši hasiči z JSDH Mokropsy.
FOTO: Petr Kubín

-- Požáry hotelu Kazín byly velmi komplikované. --

Do soutěže se zapojilo 112 sborů a 52 jednotek dobrovolných hasičů. Jednotky SDH v ní
soutěžily se zásahem, který samy posuzují jako
nejdůležitější nebo nejúspěšnější. Ve svých přihláškách tak popsali řadu výjezdů, při kterých
zachraňovali nejen majetek, ale často riskovali
i vlastní bezpečí pro záchranu jiného člověka.
Hasiči z JSDH Mokropsy aspirovali na vítězství
s dvěma letošními požáry hotelu Kazín. Ty byly
velmi komplikované a práci našich hasičů dobře
reprezentovaly.
Nelehkou úlohu pak měla odborná porota
a hodnotitelé z krajských ředitelství Hasičských
záchranných sborů. Krajská ředitelství nejprve
prověřila pravdivost všech uvedených údajů.
Odborná komise poté nominovala pro každou
oblast 5 finalistů z řad jednotek sborů dobrovolných hasičů a z řad sborů dobrovolných hasičů.
A z těch pak určila vítěze hlasováním veřejnost.
Celkem si do brněnského hotelu Voroněž přijeli pro výhru 3 sbory a 3 jednotky v každé soutěžní oblasti. Dohromady si rozdělili 690.000
korun, které darovala RWE, generální partner
soutěže. Z Černošic na vyhlašování výsledků
vyrazili tři zástupci – velitel jednotky Tomáš Havlík, garážmistr Ivan Jerling a hasič Viktor Kreps.
A za oblast střed-sever Čech převzali cenu za

nejlepší jednotku sboru dobrovolných hasičů.
„Už samo vítězství nás velmi potěšilo, ale nepřineslo jen diplom a pamětní list. Přivezli jsme
zároveň sponzorské dary pro hasičskou jednotku v hodnotě 50.000 korun. Tyto prostředky
použijeme na dovybavení hasičů pro technické
zásahy a školení,“ říká Tomáš Havlík. „Současně
bychom touto cestou rádi poděkovali všem, kteří
nás svým hlasem podpořili.“
Jak fungují dobrovolné jednotky
Pořádné ocenění by si jistě zasloužili všichni dobrovolní hasiči napříč celou republikou.
Zasahují u požárů, při záchraně osob, záchraně zvířat, dopravních nehodách, železničních
nehodách, ekologických haváriích, povodních
i v dalších situacích spojených s mimořádnými
klimatickými jevy a při mnohých dalších událostech. Přitom tuhle náročnou a mnohdy velmi
nebezpečnou činnost vykonávají vedle svého

povolání. A to není v dnešní době jistě nic jednoduchého. Dá se dokonce říct, že je to často
prakticky nemožné. „Vzhledem k tomu, že stát
téměř neřeší vztah zaměstnavatel versus dobrovolný hasič, je otázka uvolňování ze zaměstnání
zásadní problém fungování celého systému,“
popisuje Tomáš Havlík. „Pokud firma hasiče
uvolní, může požadovat refundaci jeho mzdy,
ale většina potřebuje hlavně výkony svých zaměstnanců. Proto je vše na dobré vůli zaměstnavatele. Přitom běžnou praxí okolních států je
daňová sleva za každého zaměstnaného hasiče. Bohužel o této úpravě si zatím můžeme nechat jen zdát.“
Celorepublikově dobrovolných hasičů
ubývá
Soutěže, jako je tato, jsou tedy důležitým počinem. „Jsme velice rádi, že RWE v roli generálního partnera této soutěže může ocenit záslužnou činnost dobrovolných hasičů v celé České
republice,“ řekl Jan Valenta, jednatel a CEO
RWE Distribuční služby.
Podporu soutěže projevilo taktéž Ministerstvo
pro místní rozvoj. V České republice totiž dobrovolných hasičů ubývá. Obcím chybí finance
na jejich podporu, především na nákup nové
techniky a na obnovu vozového parku. „Řada
obcí je v současné době nucena rušit svou jednotku dobrovolných hasičů, protože ztratila svoji
akceschopnost. Je třeba si uvědomit, že toto je
šetření na nesprávném místě, protože práce hasičů, ať profesionálních, nebo dobrovolných, je
pro naši společnost velmi důležitá,“ řekl ministr
pro místní rozvoj František Lukl. „Jsou to ale právě dobrovolní hasiči, kteří plní velmi důležitou roli
v regionech, zasahují u mimořádných událostí,
spolupracují s profesionálními sbory, pomáhají
občanům postiženým povodněmi. Jejich vysoké
nasazení by mělo být impulzem k omezení tvrdých škrtů v rozpočtech obcí a měst,“ dodal.
Poděkování tedy patří i městu Černošice,
které dobrovolné hasiče podporuje a snaží se
podmínky pro ně zlepšovat. A to nejen formou
doplňování potřebného vybavení, ale také rekonstrukcí a přístavbou hasičárny.
Dana Jakešová
editorka IL
FOTO: Magnus Regio

FOTO: JSDH Mokropsy© cafra

-- Povodně daly hasičům také zabrat. -14

-- Peníze z výhry použijí hasiči na dovybavení pro technické zásahy a školení. --
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Prosinec v mateřském centru Mraveniště
Čt 5. 12. Mikulášské mraveniště – už se
všichni jistě těšíte na Mikuláše! Tak se na něj
pořádně připravíme!
Pá 6. 12. Čertovské mraveniště – přijďte si
poslechnout Mikulášskou legendu, zazpívat
si.
Čt 12. 12. Pečeme na vánoce – připravíme
vizovické těsto a pomůžeme maminkám s pečením!

Pá 13. 12. Vánoční přáníčko – i naši malí
mravenečci dokáží vyrobit překrásné vánoční
přáníčko, které potěší tatínka nebo babičku
s dědou.
Čt 19. 12. Vánoční mraveniště – pojďme si je
provonět cukrovím, skořicí a čajem. Připravíme
si ozdobičky nebo řetězy na stromeček, zazpíváme si koledy a budeme se těšit na Ježíška!
Pá 20. 12. Perníčkování – poslední mraveniš-

Cukrová mokropeská školka
Jedním z dalších témat našeho školního vzdělávacího programu je pohádka
O veliké řepě. Znáte to, jak dědeček zasadil řepu a vyrostla mu veliká převeliká? S dětmi jsme si pohádku přečetli, vyprávěli i zahráli jako divadlo. Co
dědeček s tak velkou řepou dělal? K čemu je taková řepa dobrá?
V naší pohádce vyrostla řepa cukrovka, ze které se vyrábí cukr. Jak se
cukr vyrábí a k čemu všemu se dá použít? To nás s dětmi velmi zajímalo.
A tak jsme se vypravili do cukrovaru v Dobrovici. Cukrovar jsme si celý prohlédli, viděli jsme, jak se řepa do cukrovaru vozí a seznámili jsme se s celým
postupem výroby cukru. Praním v obří pračce, krájením na řízky, louhováním řepy a také čištěním již vyrobeného cukru. Také jsme se dozvěděli, co
se dělá s již vylouhovanou nepotřebnou řepou. Ochutnali jsme řepné řízky,
které jsou kupodivu opravdu hodně sladké. K ochutnání jsme dostali také
čerstvě vyrobený, ještě teplý a ne zcela vybělený cukr. Moc nám chutnal,
dokonce více než ten, co se kupuje v obchodě.
Po návratu do školky jsme vymýšleli, co všechno se z cukru dá vyrobit.
Zkoušeli jsme cukr rozpouštět v teplém i studeném čaji, vyráběli a ochutnávali jsme karamel, a dokonce i cukrovou vatu.
Také jsme přišli na zajímavý nápad. Vyhlásili jsme soutěž o nejkrásnější
stavbu z cukru. Děti společně s rodiči doma vyráběli jakoukoliv stavbu dle
vlastní fantazie, ale jako stavební materiál mohli použít pouze cukr. Do soutěže se přihlásilo celkem 21 staveb. Některé byly z kostkového cukru, jiné
z cukrové hmoty nebo karamelu. Sešlo se několik hradů, věží, pyramida,

Lenka Divišová

roboti, princ s princeznou a tříhlavý drak a dokonce i helikoptéra. O vítězi
rozhodovali návštěvníci školky svým hlasováním. Nejkrásnějším byl nakonec
zvolen barevný hrad, který vyrobil Kubíček Manda s rodiči. Všechny stavby si
můžete prohlédnout ve fotogalerii na internetových stránkách naší školky.
Kateřina Mandová, ředitelka MŠ Topolská
www.mokropeskaskolka.cz
FOTO: MŠ Topolská

-- Výlet do cukrovaru se dětem líbil. --

Krátké zprávy ze základní školy
Přírodovědný klokan – 16. října se na škole konala soutěž, jejíž náplní je obsah přírodních věd.
Probíhá ve dvou kategoriích a pro žáky 8. a 9. tříd
je určena kategorie Kadet. Nejúspěšnějším řešitelem se stal Jiří Šindelář z 9. B, z 513 soutěžících
z celého okresu se umístil na 9.–12. místě.
Karneval zvířat – V polovině října se vydali žáci 5.
A, B a 9. B do pražského divadla Ponec na taneční představení Karneval zvířat. Představení bylo
interaktivní a všichni si mohli vyzkoušet tanec pod
vedením profesionálních tanečnic přímo na jevišti.
Za doprovodu originální hudby se vydali pod zem,
někteří vzlétli k nebi, jiní se ponořili do vodních hlubin nebo se ztratili v trávě. Tato taneční inscenace
plná pohybu a videoprojekcí se všem moc líbila.
Beseda s archivářem – Do školy v Mokropsech
zavítal v pátek 18. října pan PhDr. Pavel Buchtele,
archivář Státního okresního archivu Praha-západ.
Seznámil žáky 5. A s tím, jaké jsou v dobřichovickém archivu uložené archiválie, že budova archivu
slouží veřejnosti i odborným pracovníkům. Zajímavá je kronikářská činnost, která je náročná na
sběr informací. Seznámil nás s matrikami, které
jsou hlavním pramenem poznání životních příběhů
našich předků. V současné době stoupá zájem
o vytvoření rodokmenů, a tak tyto materiály jsou
vyhledávaným zdrojem. Pan archivář nás pozval
do Dobřichovic, kde si budeme moci prohlédnout
archivní knihovnu i badatelku.
Síla lidskosti – Žáci 6. a 7. ročníku se zúčastnili

tě bude již tradičně ve znamení koled a voňavých perníčků. Těšíme se na vás, mravenečci.
Všechny maminky, dítka i rodiny srdečně
zveme mezi nás. Zpestřete si dopoledne programem plným hrátek a pohody. Těšíme se na
Vás! MC Mraveniště můžete navštívit každý čtvrtek a pátek vždy od 9 do 11 hodin v komunitním
centru MaNa naproti kostelu.
Kontakt: mraveniste@seznam.cz,
603 200 569, 606 456 660
www.tamtammraveniste.estranky.cz

v Club Kině promítání dokumentu „Síla lidskosti“
o siru Nicholasi Wintonovi, který se zasloužil o záchranu stovek českých židovských dětí v době
nástupu fašismu. Po zhlédnutí následovala beseda se spoluautorem snímku Zdeňkem Tulisem.
Děti mohly klást otázky, a tak se dověděly nejen
spoustu historických skutečností, ale i zajímavostí
ze života pana Wintona.
Beseda se spisovatelkou – Autorka knížek pro
děti Hanka Jelínková navštívila ke konci října třídu
2. D. Vyprávěla dětem, jak taková knížka vzniká
a jak se tvoří básničky a říkanky. Přečetla jim ukázky z knížek Obrázkové říkanky, Obrázkové básničky a Kouzelná abeceda. Na závěr děti Hance
Jelínkové zazpívaly a ona je obdarovala písmenkovým pexesem.
Školní knihovnička – Naše malá, ale útulná
školní knihovnička se dočkala nového kabátu.
Využívat ji mohou všechny děti, které rády čtou,
mají tak možnost bezplatného půjčování knih přímo ve škole. Najdete zde nejen pohádky, bajky
a pověsti, ale i knihy dobrodružné, sci-fi, komiksy
a v neposlední řadě i encyklopedie. Knihovna se
nachází ve 2. patře přístavby školy a veškeré informace získáte u paní učitelky Zhoufové.
Vánoce se blíží – Čas Vánoc se blíží, a tak děti
ve školní družině začaly vyrábět adventní kalendáře. Ty si pak týden před Vánocemi budou odnášet
domů i s dárečky, které jim do kalendářů připraví
vychovatelky.

Temelín – Žáci 8. ročníků navštívili v úterý 12. listopadu Jadernou elektrárnu Temelín. V informačním centru elektrárny zhlédli 3D filmy vysvětlující
názorně podstatu práce a zabezpečení jaderných zařízení, prošli si interaktivní výstavu, kde
mohli pracovat s názornými modely, vyplňovat
testy, kvízy atp. Po celou dobu návštěvy byla dětem k dispozici i průvodkyně, která komentovala
filmovou projekci, odpovídala na dotazy a u jednotlivých prvků výstavy individuálně vysvětlovala
případné nejasnosti.
Přespolní běh – V Jílovém se konalo okresní
kolo v přespolním běhu. Z deseti zúčastněných
škol se starší děvčata umístila na prvním místě
a starší chlapci na místě druhém. Přespolní běh
je součástí sportovní soutěže Školní sportovní
liga Praha-západ. Již několik let po sobě jsme
vítězi této soutěže.
Pedagogická rada – Dne 13. 11. 2013 se učitelé sešli, aby zhodnotili čtvrtletní práci a provedli
čtvrtletní klasifikaci nejen prospěchu, ale i chování.
Sportovní hala – Od 2. listopadu je opět v provozu nafukovací hala u školy. Zájemci o pronájem
se mohou spojit s paní Holoubkovou na tel. čísle
606 576 283.
Vánoční prázdniny – Začínají v pondělí 23. 12.
2013. Do školy půjdou děti naposledy v tomto
kalendářním roce v pátek 20. prosince 2013
a do školy přijdou až 6. ledna 2014.
Za vedení ZŠ
Jitka Kahounová
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FOTO: Hlásek

Škola s individuálním přístupem
Soukromé jesle, školka a základní škola Hlásek v Hlásné Třebani nabízí komplexní cestu vzděláváním dětem od 1 roku
do 12 let. Nově navíc poskytuje svoz dětí z okolních obcí.
Základní škola má za sebou první měsíce úspěšného fungování. Kapacitu
zde ale mají zcela naplněnou a pro příští školní rok ji navyšují. Zápis na rok
2014/15 proběhne 17. ledna.
A proč se v Hlásku pustili i do základní školy? „Cílem komplexního
programu je vychovat zdravě sebevědomé děti, které získají nejen kvalitní vzdělání, ale také schopnost vážit si sebe sama, druhých a pracovat s jejich i svými nedostatky,“ vysvětluje Markéta Bosáková z Hlásku.
Zjednodušeně by se dalo říci, že se tu děti učí „tak trochu jinak“ než ve
státních institucích. Výsledkem jsou nejen spokojené děti i rodiče. „Vidíme
prokazatelné výsledky naší péče v jesličkách a mateřské škole. Děti, které
absolvovaly náš předškolní systém vzdělávání, jsou zvyklé na to, že se od
nich očekává samostatnost, že by měly vyjádřit svůj názor, a lépe udrží
pozornost. Stejný koncept aplikujeme samozřejmě i ve škole,“ popisuje
Bosáková.
Dostatečné množství personálu a práce v malých skupinkách umožňují věnovat dětem maximální péči a zohlednit individualitu dětí. Ilustruje
to například fakt, že při výuce čtení tu používají hned čtyři různé metody
najednou – hláskovací, slabikovací, globální i vázané čtení. Nejen díky tomuto přístupu se v případě potřeby daří začleňovat také děti se speciálními
potřebami.

Zprávy
ze Sokola
Každoroční podzimní sokolskou akcí pořádanou pro dětské členy i ostatní přátele Sokola je drakiáda. Za dvacet předchozích ročníků jsme zažili všechny představitelné druhy
počasí, od ideálního slunného, teplého a přiměřeně větrného k deštivému a chladnému
bezvětří. Bohužel počasí se nedá naplánovat,
zkoušeli jsme i různé termíny, ale málokdy se
podaří uspořádat tuto akci tak, aby dokonale
splnila očekávání.
Drakiádu tradičně pořádáme na Višňovce
v Černošicích. Vyjít na kopec, většinou s menším dítětem či více dětmi, prověří doprovázející, zpravidla rodiče. S kočárkem po kamenité
lesní cestě je to slušný sportovní výkon. Mnohé rodiče tato okolnost odradí od účasti, jiní
volí kompromis – jedou autem, které zaparkují
při cestě, a zbytek už dojdou pěšky. Sportovci

-- Malé skupinky umožňují maximální péči o děti. --

Školka i škola jsou zapsány ve školském rejstříku a garantují tak plnění
vzdělávacího obsahu jako ve státních institucích.
Zápis do jesliček a školky je možný průběžně po celý rok.
Dana Jakešová

vyšlápnou kopec a dítě, pokud je třeba, poponesou „na koni“.
V dřívějších dobách na drakiádu chodily
i starší děti, chtěly se pochlubit s vlastnoručně vyrobeným drakem. V posledních letech se
drakiáda stala záležitostí rodin s malými dětmi
a je tam možno vidět přehlídku vesměs zakoupených plastových draků nejrůznější velikosti
a provedení.
Letos se drakiáda konala za teplého slunečného počasí, ale vítr foukal jen nepatrně.
Dostat draka do vzduchu vyžadovalo pořádně
se rozběhnout, což se nepovedlo úplně všem.
Někteří účastníci proto spojili drakiádu s procházkou na Súlavu a potěšili se nádherným
výhledem na meandr Berounky. Ti, kteří tuto
vyhlídku neznali, se podivovali, že tak pěkná
procházka je kousek od Černošic. Pro děti
byl připraven dračí ocas, kterého se držely
cestou na vyhlídku. Drakiádu jsme tradičně
zakončili opečením špekáčků. Ti, kteří přišli,
prožili hezké odpoledne v přírodě. Škoda, že
jich nebylo víc.

Pomozte „rozjet“ geocaching
Na schůzi župních náčelníků a náčelnic byli
účastníci seznámeni s dosud v Sokole nevyužívanou aktivitou – geocachingem. Jeho
základní myšlenkou je spojit hned několik činností provozovaných v rámci pobytu v přírodě
do jediné. Zábavnou formou se zde mohou
všechny věkové kategorie dostat do kontaktu
s orientací v terénu, mapováním a poznáváním.
Geocaching je celosvětový projekt, sdružovaný pod portálem www.geocaching.com.
V Sokole Černošice nemáme s tímto projektem žádné zkušenosti. Je pravděpodobné,
že mezi občany Černošic nebo v jiné zájmové
skupině (skauti, modeláři a jiní) je někdo, kdo
by mohl pomoci se zavedením geocachingu
do náplně Sokola. Třeba by to oslovilo zejména starší žactvo, dorost a rodiny s většími
dětmi. Prosíme, přihlaste se nám. Zajímavá
aktivita tohoto typu by prospěla všem, kteří by
se chtěli připojit.
Za TJ Sokol Černošice
Hana Fořtová, Zuzana Pavlovská

2x FOTO: Sokol Černošice

-- Dostat draka do vzduchu bylo náročné, vítr moc nefoukal. --
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O hokeji v Černošicích
FOTO: SK Černošice

-- V oddíle ledního hokeje hraje více než 170 dětí. --

Hokej je nejrychlejší kolektivní hra na světě. Celkem hokej hraje po celé planetě více jak 2 milióny
chlapců a dívek. Hra je založena na týmové spolupráci, disciplíně a rychlosti. Jakmile dítě vstoupí
poprvé na led, začne se učit dovednosti a bude
ho to bavit.
Děti od věku 5–6 let se učí základním dovednostem v nesoutěživé atmosféře. Nejdříve se
začíná bruslením. Trénink probíhá v pozitivním
prostředí, zábavnými metodami tak, aby se děti
na tréninky těšily. Teprve po zvládnutí základních
bruslařských dovedností jsou v rámci tréninku zařazovány prvky hokejových dovedností.
A proč začít hrát hokej nebo se naučit bruslit?
Existuje mnoho důvodů. Děti získávají sílu, vytr-

valost, rychlost a zlepšují si koordinaci, zvyšují si
sebevědomí, naučí se soupeřit a osvojují si pravidla fair play. Naučí se zvládat i mnoho dalších
sportovních aktivit jako je běhání, skákání a speciální obratnost, rozvíjí se jejich všestrannost. Dovednosti, které se děti učí, podporují i to, co se
učí doma a ve škole. Týmová spolupráce, rozdělení úkolů, vzájemná podpora, to jsou vlastnosti,
které mohou uplatnit ve svém životě. V neposlední řadě je tu však i zábava, kterou hokej a sport
poskytuje.
V Černošicích se oddíl hlavně zaměřuje na výchovu mládeže a dětí. Na začátku, pokud rodiče nevědí, zda chtějí, aby jejich dítě hrálo hokej,
mohou přijít na trénink náboru, kde se děti učí

Nábor + škola bruslení pro děti

Pravidelné veřejné bruslení

Uterý
Čtvrtek
Neděle

(možnost zapůjčení bruslí)

15.00–16.00 hod
15.00–16.00 hod
8.00–9.00 hod

Středa
Sobota
Neděle

13.30–15.00 hod
13.30–15.30 hod
13.30–15.30 hod

Případné změny sledujte na www.sk-cernosice.cz.

vždy od 16.30 na ZS Černošice
8. 12. 2013 SK Černošice : HK Lev Slaný
22. 12. 2013 SK Černošice : BK Mladá Boleslav B
12. 1. 2014 SK Černošice : HK Králův Dvůr

Tenisový rok začal tradičně koncem března a zdálo se, že se nebude vymykat
předcházejícím létům.

inzerce

Týden nato se rozběhla mistrovská utkání, ve
kterých startovala tři družstva dospělých, jedno
dorostenecké a tři žákovská družstva.
Sezónu přetnula povodeň
Uprostřed soutěží však přišla zkáza, tedy
povodeň. Voda zalila nejen tenisové dvorce,
ale dosáhla takové výše, že vnikla i do klubovny. Následky byly děsivé. Tuny bahna a ostatní
škody se podařilo odstranit jen díky teplému počasí, najatým brigádníkům a v neposlední řadě
i díky J. Morávkovi, který zde trávil za nelidských
podmínek celé dny.
Po třech týdnech byl
areál při nemalých
nákladech opět zprovozněn. Došlo sice
k posunutí termínů
některých utkání, ale
celkově byla utkání
dohrána ve stanoveném termínu.

Již 9. ROK S VÁMI
REALITKA ČERNOŠICE

www.gaudi.cz

Za SK Černošice Petr Bezouška

Termíny zápasů mužů „A“ týmu

Tenisový klub rekapituluje rok 2013
Krátce po zahájení, hned první dubnový týden,
se na našich dvorcích uskutečnily okresní přebory starších i mladších žáků a žákyň. Z našich
hráčů dosáhla největšího úspěchu Anna Stanková, která zvítězila v mladších žákyních a stala
se přebornicí okresu Praha-západ. Třetí místo
získala ve stejné kategorii Monika Ticháčková
a stejné 3. místo v mladších žácích vybojovali
Jan Waldhauser a Lukáš Bíl. Ve starších žákyních skončila Adéla Dufková na 2. místě a ve
starších žácích obsadili třetí příčku František
Pírek a Robin Primus.

bruslit. Pro vlastní učení bruslení není třeba shánět hokejovou výstroj. Stačí brusle, helmu (i na
kolo) a dobrou náladu. Teprve až po tom uvažujte
o hokeji.
Na začátku nejsou náklady na bruslení nijak
vysoké. I později není třeba investovat vysoké
náklady do hokeje. Pro děti je možné zakoupit
hokejovou výstroj z druhé ruky, a tím i snížit náklady. Tam kde není dobré šetřit, je oblast zázemí na
zimním stadionu, tak aby vše fungovalo, jak má,
a oblast trenérské činnosti. V rámci materiálního
a investičního zabezpečení se snažíme získávat
granty a snažíme se spolupracovat s podnikatelskou sférou a místní samosprávou. Přece jenom
černošický hokej je jedním z nejvýznamnějších
sportů, který se hraje v Černošicích. Má poměrně širokou základnu mládeže. Vice než 170 dětí
se účastní soutěží v turnajích přípravek, žákovské
lize a krajské lize dorostu a juniorů. Také mužstvo
dospělých hraje kvalitní soutěž „Středočeskou
krajskou ligu“. Družstvo „Muži B“ hájí černošické
barvy v okresním přeboru mužů. Reprezentovat
Černošice a hokej v Černošicích je pro nás totiž
otázkou prestiže.
Rádi bychom nabídli našim občanům sportovní
příležitosti anebo živé sportovní zážitky. Hokej je
nádherná hra na dívání, ale ještě lepší je hokej
hrát. Nebo stačí si pouze zabruslit, zkusit jaké
to je a vžít se do role hráče rychlobruslaře nebo
krasobruslaře. Pokud nejste sportovně nadaní,
můžete nás navštívit na našich sportovních akcích a fandit našim týmům.
Začínající bruslaři nás můžou navštívit na tréninku náboru nebo veřejném bruslení.

Úspěchy dospělých i mládeže
Co se týče výsledků soutěží družstev, dosáhly velkého úspěchu všechny tři týmy dospělých.
Všem třem se podařilo postoupit do vyšších soutěží. Znamená to, že naše družstva budou hrát v 1.,
2. a 3. výkonnostní třídě Středočeského kraje.
Týmy mládeže bojovaly se střídavými úspěchy
s umístěním uprostřed svých skupin. Všem patří
dík za předvedené výkony.
Mezi jednotlivci je velkým úspěchem umístění našeho Františka Pírka, který skončil jako
25. hráč na republikovém žebříčku v kategorii
starších žáků.
Již několikátý rok spolupracuje klub s tenisovou školou Mgr. Tomáše Frýdy, v níž během roku
trénovalo více než 100 dětí, a které se z velké
části zúčastnily letních tenisových soustředění
o prázdninách na našich kurtech.
Tenis již samostatně
Po celý rok probíhala jednání s SK Černošice, jejichž zájmem bylo oddělení oddílu tenisu.
Tato jednání byla dovršena vzájemnou dohodou
a valnou hromadou SK, která toto rozdělení potvrdila. Tímto vznikl samostatný Tenisový klub
Černošice, který bude pokračovatelem více než
stoleté tenisové tradice v Černošicích.
Trnka Hynek, předseda Tenisového klubu
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Petice pro realizaci protipovodňových opatření na Dolní Berounce
Ochrana před povodněmi na toku Dolní Berounky je nedostatečná. O tom jsme se
všichni znovu přesvědčili při letošní červnové povodni. Koryto řeky není nijak regulované, a navíc je silně zanesené. Životy, zdraví a majetek obyvatel tak byly znovu
ohroženy. V Srbsku si ale řekli „Dost!“ a vytvořili petici, jejímž prostřednictvím usilují
o řešení situace. Zapojte se i vy!
FOTO: Petr Kubín

-- Odborníci předpovídají častější zvedání hladiny řek. --

Vytvoření protipovodňových opatření na celém
dolním toku Berounky bude určitě efektivnější
než jen lokální. Petice, která vznikla v létě, proto žádá odpovědné orgány, aby se tímto problémem zabývaly a vytvořily dostatečná protipovodňová opatření na celém toku Dolní Berounky. Jak
se celá věc vyvíjela dál? „Petici jsme představily
Liborovi Kvasničkovi, starostovi Řevnic a Regionu Dolní Berounka. A ten pak o petici informoval
všechny obce v Regionu Dolní Berounka,“ říká
jedna z autorek petice Jiřina Kohoutová (LK).
„Obce nám vyjádřily podporu, což nás motivovalo v našem úsilí pokračovat,“ doplňuje druhá
autorka Lenka Svobodová (LS).
XX Koho jste ještě oslovily a požádaly
o spolupráci?
JK: Veřejná místa i jednotlivce. Vzhledem
k tomu, že Dolní Berounka protéká i Prahou,

kontaktovaly jsme také Prahu-Radotín, Lipence,
Lahovice a Zbraslav.
LS: Pro podporu a širší informovanost občanů
jsme vytvořily facebook Dolní Berounka, kde je
odkaz na internetovou verzi petice http://www.
petice24.com/petice_pro_realizaci_protipovodovych_opateni_na_dolni_berounce. A samozřejmě je i u vás v Černošicích možné ji podepsat na mnoha místech v tištěné podobě.
XX Zapojili se i nějací politici?
JK: Hovořily jsme s europoslancem Edvardem
Kožušníkem, který měl při své běžecké cestě
do Prahy zastávku v Srbsku. Situaci na dolním
toku Berounky přijal jako námět k řešení do Evropského parlamentu a přislíbil nám spolupráci.
Spolupracuje s námi rovněž senátor Jiří Oberfalzer, který v této záležitosti kontaktoval generálního ředitele Povodí Vltavy.

Na rok 2014 je potvrzený záměr vyčištění koryta Berounky od nánosů, a to na území
Černošic v celé délce mezi jezy.

XX Nynější stav koryta Berounky může také
z určitého pohledu snižovat atraktivitu této
vodáky a turisty tak oblíbené lokality. Spolupracují s vámi i organizace zabývající se
ochranou přírody?
LS: Ano, spolupráci nám navrhnul vedoucí Správy CHKO Český kras, Michal Slezák. V současné době s ním řešíme konkrétní možná protipovodňová opatření na celém toku Dolní Berounky.
Koncem října se díky němu uskutečnila schůzka, které se zúčastnil i expert na vodohospodářskou problematiku z krajského střediska Praha
a Střední Čechy Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Tomáš Just. Prezentovali zde možná řešení situace formou tzv. přírodě blízkých protipovodňových opatření, která plní protipovodňovou
funkci a zároveň citlivě zapadají do harmonické
krajiny CHKO.
XX Jaké pocity ze všech těch schůzek a jednání máte?
JK: Myslím, že všichni si plně uvědomují potřebu
komplexně řešit situaci na dolním toku Berounky. A to i proto, že Berounka není regulovatelná, a ovlivňuje tak stav Vltavy v hlavním městě.
Všechna jednání byla velmi vstřícná. A v současné době hledáme společně řešení.
LS: Kromě toho jsme se na konci října zúčastnily
semináře v jednacím sále Senátu PČR na téma
„Přehrady a povodně – možnosti regulace“, kde
jsme získaly další informace ohledně možností
prevence povodní, financování protipovodňových opatření, programu podpory prevence
před povodněmi III (2014–2020).
Dana Jakešová
Kde v Černošicích můžete petici podepsat:
Městský úřad
Cukrárna Hájek – Hájková
Minimarket u nádraží
Trafika u nádraží
Pneuservis Červený
Stavebniny Rokal
Restaurace U Mlynáře
Restaurace U Králů
Mokropeská pekárna
Tenis club Mokropsy
Zahradnictví pod Kazínem

PASTA FIDLI aneb projekt sociálního podnikání
– výrobna čerstvých těstovin
Občanské sdružení Náruč založilo sociální firmu Náruč, s. r. o., kde se budou
vyrábět čerstvé těstoviny.
Tento nový projekt měl být původně
realizován v Řevnicích v budově starého
nádraží, ale protože jsme zatím nedostali investiční grant na přestavbu tohoto
domu, který jsme již koupili, bude výrobna čerstvých těstovin a obchod realizován
v Mníšku pod Brdy v areálu Eden (v blízkosti školy).
Na rekonstrukci a vybavení jsme si vzali
půjčku od České spořitelny v rámci jejich
programu podpory sociálního podnikání.
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FOTO: OS Náruč

Kde můžete těstoviny koupit
Pro neziskovou organizaci je tento krok
velice neobvyklý, ale našemu projektu
věříme a doufáme, že si naše těstoviny
Pasta Fidli najdou své místo u vás spotřebitelů a podpoříte nás nákupem těstovin.
V současné době nás najdete na regionálních trzích či akcích a od Nového roku
již v síti prodejen, jejichž seznam postupně budeme uvádět na našich webových
stránkách www.pastafidli.cz.
Naše motto zní: ,,Dát si práci s láskou“.
Za OS Náruč
Gabriela Cyrnerová

-- Podpořte OS Náruč nákupem domácích těstovin. --
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Vánoční dílny pro seniory
Kdy: 9. 12. od 14 do 16 hodin
V Domě s pečovatelskou službou na Vráži se i letos bude konat
Vánoční dílna pro seniory. Dílničku již tradičně povede bývalá
učitelka zdejší základní umělecké školy paní Hana Bláhová.
Zveme všechny naše seniory. Budeme pracovat s oblíbeným vizovickým těstem, vyrobíme si vánoční dekorace, budeme si povídat o vánočních zvycích atd.
Daniela Göttelová

Národní divadlo seniorům
V prosinci nabízí Národní divadlo divákům ve věku 65+ tato představení za zvýhodněné vstupné 100 Kč:
Činohra
• Strýček Váňa (A. P. Čechov) – 15. 12. v 19.00 – Stavovské divadlo (II. balkon a galerie) • Karla (M. František) – Derniéra – 16. 12.
v 19.00 – Divadlo Kolowrat (celé hlediště) • Ohrožené druhy (P.
Zelenka) – 17. 12. v 19.00 – Nová scéna ND (celé hlediště) • Naši
Furianti (L. Stroupežnický) – 28. 12. v 19.00 – Národní divadlo (II.
balkon a galerie)
Opera
• Orfeus a Eurydika (Ch. W. Gluck) – 6. 12. v 19.00 – Stavovské divadlo (II. balkon a galerie) • Netopýr (J. Strauss) – 15. 12.
v 19.00 – Státní opera (II. balkon) • Le nozze di Figaro (W. A.
Mozart) – 17. 12. v 19.00 – Stavovské divadlo (II. balkon a galerie) •
Don Carlo (G. Verdi) – 21. 12. v 19.00 – Státní opera (II. balkon) •
Jakobín (A. Dvořák) – 22. 12. v 17.00 – Národní divadlo (II. balkon
a galerie)
Vstupenky si můžete zakoupit v pokladnách Národního divadla. Po
předložení dokladu lze slevu uplatnit až na 2 vstupenky na každé
představení v nabídce. Rezervace: 224 901 319, 419, 668, 410
nebo e-mailem: info@narodni-divadlo.cz

Vánoční svátky
v katolické farnosti
Úterý 24. 12. Zveme rodiče s dětmi a ostatní na štědrovečerní mši svatou
od 16 hodin v černošickém kostele Nanebevzetí Panny Marie (Komenského 1). Půlnoční mše svatá se slouží v kostele sv. Petra a Pavla v Radotíně od
24 hodin.
Středa 25. 12. První svátek vánoční – slavnost Narození Páně, mše sv.
v 10.30 hod. v černošickém kostele Nanebevzetí Panny Marie.
Čtvrtek 26. 12. Druhý svátek vánoční – svátek sv. Štěpána, mše sv. v Třebotově v kostele sv. Martina, 10.30 hodin.
Neděle 29. 12. Svátek sv. Rodiny, mše sv. v 10.30 hodin v černošickém
kostele Nanebevzetí Panny Marie.
Podrobný program dalších bohoslužeb ve farnosti najdete na:
www.trs-farnosti.cz.
FOTO: TRS Farnost

Farnost nabízí rodinám s dětmi a všem
lidem dobré vůle
v těchto svátečních
dnech navštívit kostel
s vystaveným betlémem připomínajícím
událost narození Ježíše – letos černošický
kostel bude mimo bohoslužby otevřen v odpoledních hodinách
v úterý 25. 12., středu
26. 12. a neděli 29.
12. vždy od 14 do 16
hodin.
Hubert Poul

Dana Jakešová

19

z města a okolí

Kam za kulturou, zábavou a vzděláním
v Černošicích
prosinec
3. 12.

Car Ivan Hrozný české komiky – uvedení knihy autorů Jaromíra Farníka
a Radka Žitného, kterou nakladatelství BVD vydává právě 3.12. O herci,
který se chtěl původně stát sochařem, promluví Vladimír Just a autoři.

18.00, klub Ferenc Futurista
Vrážská 324

6. 12.

Taoismus – cesta života – přednáška Ing. arch. Otakara Chocholy seznámí s hlavními body teorie poznání především vzhledem k integraci do
vlastní cesty. Výklad doplní přehled o aktuální situaci v současné Číně.

19.00, klub Ferenc Futurista
Vrážská 324

7. 12.

Mikulášské trhy

10.00–18.00, Centrum Vráž

8. 12.

Pojďte s námi na koledu – vystoupení folklórního souboru Pramínek

17.00, kaplička sv. Václava v Mokropsech

9. 12.

Vánoční koncert ZUŠ – Chorus Angelus

16.00, zahrada ZUŠ, Střední ul.

14. 12.

Vánoční Muzikula – vystoupení dětí z klavírního kurzu PianoHra

17.00, kulturní sál v Centru Vráž

15. 12.

Slavnostní vánoční koncert Chorus Angelus

17.00, modlitebna Církve bratrské na Vráži

16. 12.

Jingling Christmas – slavnostní vánoční koncert Dobřichovické Komorní
Filharmonie

19.00, modlitebna Církve bratrské na Vráži

20. 12.

Vánoční program folklórního souboru Pramínek

19.00, kulturní sál v Centru Vráž

21. 12.

Vánoční farmářský trh – součástí bude od 10 h loutkové divadlo pro děti
a od 11 h vystoupení dětského pěveckého sboru Mifun.

9.00–13.00,
prostranství vedle vily Tišnovských

22. 12.

Ne tak docela tichá noc – dětská vánoční slavnost s divadelním vystoupením dětí z Církve bratrské

9.30, modlitebna Církve bratrské na Vráži

24. 12.

Česká mše vánoční J. J. Ryby

22.00, kostel Nanebevzetí Panny Marie

24. 12.

Slavnostní půlnoční bohoslužba

24.00, modlitebna Církve bratrské na Vráži

v okolí
prosinec
4.–20. 12.

Prodejní výstava obrazů Lucie Martiškové

Modrý domeček v Řevnicích

6.–7. 12.

Koláče pro Náruč – charitativní akce, na níž můžete přispět upečením
něčeho sladkého či slaného. Prodávat se bude v sobotu na vánočním
trhu.

náměstí v Řevnicích

14. 12.

Dětský vánoční jarmark – skauti, žáci ZŠ i ZUŠ, RC Fabiánek, Lumek,
stacionář Náruč – připravují různá originální vánoční přání, drobné dárky
a také spoustu dobrot, které si budete moci koupit.

od 12.00, zámek Dobřichovice

14. 12.

Vodníkova Hanička – pohádka pro děti v podání Divadelního spolku
Gaudium

15.00, Kulturní středisko Radotín
v domě U Koruny

14. 12.

Betlémské obrazy – divadelní představení pro celou rodinu v podání
Divadelního spolu Gaudium

19.00, Kulturní středisko Radotín
v domě U Koruny

15. 12.

Vánoční trhy – doprovodný program pro děti

13.00–18.00, náměstí Sv. Petra a Pavla
v Radotíně

21. 12.

Vánoční koncert Notiček – v bezmála devadesátiminutovém programu zazní koledy z více než 15 zemí a několika kontinentů, doplňovat
je bude i průvodní slovo, které výstižnou formou seznámí diváky se
zvláštnostmi vážícími se k těmto cizím koledám. Navíc řada z nich bude
doplněna stylovými tanci.

17.00, kostel sv. Martina a Prokopa v Karlíku

22. 12.

Karlštejnský královský advent – stylový jarmark, bohatý doprovodný
program. Speciálním hostem bude Pavel Vítek.

od 10.00, náměstí v Karlštejně

24. 12.

Rybova mše vánoční

13.00, před Modrým domečkem
v Řevnicích

26. 12.

Koncert Pražské mobilní zvonkohry

16.00, nám. Sv. Petra a Pavla v Radotíně

27. 12.

Štěpánské koledování – tradiční vánoční koncert vokálně instrumentální
skupiny Chaire. Zvonečky s sebou.

18.00, Rytířský sál hradu Karlštejn
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Advent a Nový rok v modlitebně Církve bratrské
Nevšední obrazy Boha: Vinař
1. prosince 2013 v 9.30 hodin – bohoslužba
na první adventní neděli.

FOTO: CB

Ave Maria
1. prosince v 18 hodin. Koncert známé české
mezzosopranistky Edity Adlerové.
Na klavír doprovodí Tomáš Hála.
Nevšední obrazy Boha: Bojovník
8. prosince 2013 v 9.30 hodin – bohoslužba
na druhou adventní neděli.
Nevšední obrazy Boha: Dítě
15. prosince 2013 v 9.30 hodin – bohoslužba na třetí adventní neděli.
Ne tak docela tichá noc
Dětská vánoční slavnost s divadelním vystoupením dětí z Církve bratrské.
22. prosince v 9.30 hodin. Čtvrtá adventní
neděle.
Půlnoční
24. prosince ve 24 hodin – slavnostní bohoslužba od půlnoci. Uslyšíme písně smíšeného pěveckého sboru, evangelijní čtení i výzvu
vánočního příběhu pro dnešek. Společně zazpíváme známé vánoční koledy.

-- Na prosincové neděle připravují v modlitebně adventní bohoslužby. --

Boží hod
25. prosince v 9.30 hodin – tradiční bohoslužba na Boží hod vánoční.
Silvestr
31. prosince v 17 hodin – neformální večer
s písněmi, veselými vyprávěními, projekcí fo-

Chorus Angelus představí vánoční repertoár
Kdy: 15. 12. v 17 hodin
Kde: modlitebna Církve bratrské
Jako již tradičně si pro vás děti z pěveckého
sboru Chorus Angelus připravily nový vánoční repertoár. S dětmi ho nastudovali sbormistr
a umělecký vedoucí Chorus Angelus Roman
Michálek, sbormistryně přípravných oddělení
Dorothea Solničková a Ivana Kylarová.
Při vystoupeních diváky čekají jak tradiční
české a moravské koledy, tak i mezinárodní
vánoční písně. Vánoční vystoupení vyvrcholí
15. prosince v 17 hodin slavnostním koncertem
v černošické modlitebně Církve bratrské. Na
tomto koncertu vystoupí nejen Chorus Angelus,

ale i pěvecký sbor Canto Carso ze Řevnic a hudebníci z černošické ZUŠ.
Termíny vánočních koncertů
• 7. prosince ve 13 hodin – adventní koncert,
adventní trhy Řevnice
• 7. prosince v 15 hodin – adventní koncert,
adventní trhy Černošice – Vráž
• 9. prosince v 16 hodin – vánoční koncert
ZUŠ, zahrada ZUŠ, Střední 403, Černošice
• 15. prosince v 17 hodin – slavnostní vánoční koncert, modlitebna Církve bratrské, Hradecká 2192, Černošice – Vráž
Přejeme Vám krásné Vánoce a srdečně Vás
zveme na všechny naše koncerty!

tografií, občerstvením… a především s vděčností Bohu za uplynulý rok.
Nový rok
1. ledna 2014 v 9.30 hodin – novoroční bohoslužba. Prognózy mocných a slovo Ježíšovo.
Pavel Paluchník, kazatel CB

Vánoční Muzikula
FOTO: archiv autorky

Simona Pešková, Chorus Angelus

FOTO: Chorus Angelus

-- Netradiční vánoční příběh vás čeká
s dětmi z klavírního kurzu. --

Kdy: 14. 12. v 17 hodin
Kde: kulturní sál v Centru Vráž
Děti z klavírního kurzu PianoHra a jejich hudební hosté si pro vás připravili předvánoční vystoupení. Přijďte se vánočně naladit,
poslechnout a zazpívat si koledy a vyslechnout netradiční vánoční příběh. Vánoční
Muzikula rozkvete v sobotu 14. prosince
od 17 hodin v novém kulturním sále Centra
Vráž v Černošicích.
Další informace najdete na stránkách
www.misauerova.com.
-- Na koncertě zazní české a moravské koledy i mezinárodní vánoční písně. --

Anežka Šubrová
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Vánoční
farmářský trh

Vánoce
s Pramínkem

Kdy: 21. 12. od 9 do 13 hodin
Kde: prostranství vedle vily Tišnovských

Kdy a kde: 8. 12. v 17 hodin v kapličce
v Mokropsech
Kdy a kde: 20. 12. v 19 hodin v kulturním
sále v Centru Vráž

Stejně jako v předchozích letech, tak i letos pořádáme těsně před vánočními svátky farmářský trh. Dobroty na sváteční stůl
a jedlé vánoční dárky budete moci zakoupit
v sobotu 21. 12. od 9 do 13 hodin na prodejním místě u vily Tišnovských. K dostání
bude vše (snad kromě zeleniny), na co jste
zvyklí ze sezónních trhů. Chybět nebudou
živé ryby, štangle salámu ani flákoty masa.
Jako chutný dárek může posloužit třeba lahev luxusního cidru z produkce černošické
Cidrerie Kliment nebo výborné olivové oleje
Lozano-Červenka z Andalusie.
Součástí trhu bude opět také program pro
děti a tentokrát nejen pro ně. Od 10 hodin
bude k zhlédnutí loutkové divadlo v podání souboru Loutky bez hranic. V 11 hodin
vystoupí s koledami z různých koutů světa
dětský pěvecký sbor Mifun. Pod vedením
sbormistra Jiřího Polívky je doprovodí studenti z hudebního gymnázia Jana Nerudy. V rámci výtvarné dílny si budou moci vaše děti vyrobit vánoční zvoneček na přivolání Ježíška.
Výzdobu tržiště připraví děti z MŠ Karlická.
Přijďte si nakoupit, pobýt a popřát hezké
svátky sousedům!
Lucie Jislová, Občanské sdružení TAK

Přijďte o Štědrém
dnu na „Rybovku“
Kdy: 24. 12. ve 22 hodin
Kde: kostel Nanebevzetí Panny Marie
Ke Štědrému dnu patří zcela neodmyslitelně tradiční Česká mše vánoční J. J. Ryby.
Nenechte si ji ujít ani vy a přijďte 24. prosince na 22 hodinu do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Černošicích. Vystoupí
štědrovečerní sólisté, sbor a orchestr pod
vedením Jiřího Polívky.
A po koncertě jste srdečně zváni na pohárek svařeného vína.
Těšíme se na Vás a přejeme hezký adventní čas.

Folklorní soubor Pramínek při ZUŠ Černošice si pro své příznivce připravil hned dvě
pozvánky na předvánoční akce.
Soubor každoročně pořádá vystoupení
u kapličky sv. Václava v Mokropsech, na kterém předvádí ukázku svého vánočního programu. Nejinak tomu bude i letos. Proto si určitě
udělejte chvilku a přijďte se naladit na vánoční notu o druhé adventní neděli 8. prosince.
Začneme v 17 hodin. Pramínek bude tančit
a zpívat za doprovodu své kapely. Tento rok se
můžete těšit na krásné jihočeské koledy.
Celý vánoční program pak Pramínek představí v pátek 20. prosince v novém kulturním
sále v Centru Vráž (budova č. 2027) od 19 ho-

FOTO: Ivan Látal

-- Folklorní soubor Pramínek
u kapličky sv. Václava v minulém roce --

din. Zpívat a tančit Vám bude celý soubor od
nejmladších členů až po dospělé a hrát bude
kapela Pramínku pod vedením Václava Polívky.
Zastavte se v předvánočním shonu a přijďte si
užít vánoční atmosféru.
Srdečně Vás zveme na obě vystoupení a těšíme se na setkání s Vámi.
Magdaléna Voldřichová

Tříkrálová sbírka 2014 Farní charity Neratovice
Kdy: 6.–10. 1. 2014
Jako každý leden po městech a obcích uvidíte okostýmované skupinky tří dětí a jednoho dospělého, kteří zpívají a koledují pro
Tříkrálovou sbírku.
Je již tradicí, že čas vánoční a povánoční je věnován charitě. V tomto čase víc nežli jindy myslíme na své blízké, které jsme dlouho neviděli,
a naše mysl je otevřena milosrdenství pro ostatní, méně šťastné. Rádi bychom tak také Vás požádali o příspěvek do Tříkrálové sbírky, která
proběhne od 6. ledna do 10. ledna 2014 na
dvaceti místech Středočeského kraje. A jedním z nich budou i Černošice.
Naši koledníci budou tradičně oblečeni v bíločervených kostýmech a s korunkou K+M+B na
hlavě. Za příspěvek vám dají na památku tříkrálový cukřík nebo jinou upomínku na vaši štědrost
a ochotu. Sbírkové pokladničky budou zapeče-

těny zástupcem Městského úřadu Neratovice.
Rozpečetění a otevření pokladniček opět provede zástupce Městského úřadu Neratovice.
Vedoucí skupinek se bude povinen během
konání Tříkrálové sbírky prokázat na požádání průkazem vedoucího skupinky, plnou mocí
a občanským průkazem.
Velice děkujeme a vážíme si všech Vás, kteří
na tuto charitativní sbírku přispějete.
Výtěžek ze sbírky bude použit na humanitární
projekty Charity České republiky. Nemalou část
až 60 % můžeme získat pro naši Farní charitu
Neratovice. Z těchto finančních prostředků budou financovány nové kompenzační pomůcky
pro naše klienty.
Jako každý rok budete také informováni o výtěžku Tříkrálové sbírky a o úspěšnosti sbírky právě ve Vaší oblasti.
Za Farní charitu Neratovice
Hana Jarská

FOTO: archiv pořadatele

Za organizační tým Michaela Voldřichová
FOTO: Petr Kubín

-- Česká mše vánoční rozezněla kostel
i v minulých letech. --
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-- Z peněž vybraných při Tříkrálové sbírce bude Farní charita Neratovice financovat
nové kompenzační pomůcky pro své klienty. --
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Prosincové akce „Náruče“
Výstava obrazů
Kdy: 4.–20. 12.
Kde: Modrý domeček v Řevnicích
Přemýšlíte nad hezkým vánočním dárkem pro
vaše nejmilejší a nejmenší? Co třeba barevný
obraz? Vybrat ho můžete na prodejní výstavě
originálních obrazů malířky Lucie Martiškové.
Vernisáž se uskuteční ve středu 4. prosince od
19 hodin v kavárně Modrý domeček v Řevnicích
a potrvá až do 20. prosince. Výstava je laděná
především pro děti, takže je vezměte s sebou.
Koláče pro Náruč
Kdy: 6.–7. 12.
Kde: Řevnice
V prosincovém programu OS Náruč nechybí
ani každoroční charitativní akce KOLÁČE PRO
NÁRUČ. Již od pátku 6. prosince dopoledne až
do 19 hodin a v sobotu 7. 12. do 9 hodin můžete
nosit své příspěvky v podobě koláčů, dortů, slaného i sladkého pečiva. Co se letos také přidat?
„Předem vám ze srdce děkujeme za váš čas,
energii a dobroty, kterými nás obdaříte,“ říká
Šárka Hašková z OS Náruč.

Vaše výrobky se pak budou prodávat na
vánočním trhu dopoledne 7. 12. v Řevnicích
na náměstí a celý výtěžek z akce podpoří zaměstnávání lidí s handicapem v OS Náruč.
Izraelská zamyšlení
Kdy: 12. 12. v 19 hodin
Kde: Modrý domeček v Řevnicích
Autorský dokument „Izraelská zamyšlení“ od
režiséra Otto Brabce můžete zhlédnout v Modrém domečku. Společně s ním projdete cestou
Via Dolorosa, hroby Ježíše, Lazara i Davida, Sinaj – Mojžíš a turisté, Betlém a Nazaret, Jordán,
Kafarnaum, Jeruzalém, Yad Vashem, obranu
národa, zeď nářků, Bar micva, Galilejské moře
a další zajímavá místa této posvátné země, nad
jejichž snímky můžete s autorem diskutovat.
Vánoční trhy
Kdy: 14. 12.
Kde: zámek Dobřichovice
OS Náruč můžete podpořit také na Vánočních trzích na dobřichovickém zámku. Ve sklepení si můžete zkusit upéct vlastnoručně vá-

Dětský vánoční jarmark
Kdy: 14. 12. od 12 do 17 hodin
Kde: zámek Dobřichovice
V polovině prosince proběhne na nádvoří a v sále dobřichovického zámku tradiční
Dětský vánoční jarmark. Skauti, žáci základní školy i ZUŠ Dobřichovice, RC Fabiánek,
Lumek a stacionář Náruč již nyní připravují
různá originální vánoční přání, drobné dárky
a také spoustu dobrot, které si zde budete
moci koupit. U skautů si můžete upéct placku na kamnech nebo ve spodním sále vánočku. A bude tu i mistr kovář. Vánoční přání
a dekorace si můžete vyrobit v rukodělných
dílničkách pod vedením Radky Charapové

(ArteRadky) a Markéty Tejklové (Artefiletika).
U stánku RC Fabiánek bude letos probíhat
Dobročinná burza dětských knih s výtěžkem
pro Náruč.
Pokračuje také budování keramického
betlému. Pokud budete chtít rozšířit sbírku
figurek pastýřů, oveček, psů i oslíků, přineste svoje dílka v sobotu dopoledne do spodního sálu ke stromečku. Tam se od 12.30
rozvoní čerstvé vánočky a začnou dílny. Od
13 hodin nahoře v sále vystoupí děti z dětského domova Lety a besídku mají připravenou děti ze ZUŠ. Zimní pohádka divadla
Mimotaurus začne v 15.30 hodin.
Dana Jakešová

Na Karlštejn dorazí královna Eliška
Kdy: 22. 12. od 10 hodin
Kde: náměstí v Karlštejně
K předvánoční atmosféře v Karlštejně patří neodmyslitelně Karlštejnský královský advent. Ten
letošní proběhne o poslední adventní neděli
22. prosince. Po celý den si budete moct nakoupit na stylovém jarmarku různé vánoční zboží, dokoupit nějaké ty dárky a také si pochutnat
na všelijakých dobrotách. V 11 hodin se náměstím rozezní irská, skotská a bretaňská muzika.
V pravé poledne sem pak dorazí historický
průvod s královnou Eliškou. Přivítá se s rychtářem, řekne pár slov poddaným a připije si
karlštejnským vínem. Na její počest proběhne
i turnaj šermířů.
Bohatý program je připraven i na celé odpoledne. Vystoupí různé pěvecké sbory či dětská
lidová muzika Notičky. Zavítají sem i šermíři

nočku nebo si zakoupit některý z výrobků nebo
cukroví z pekárny OS Náruč v dobřichovickém
stacionáři.
Rybova mše vánoční
Kdy: 24. 12. ve 13 hodin
Kde: před Modrým domečkem v Řevnicích
A na Šťedrý den OS Náruč již tradičně zve na
malé setkání před Modrým domečkem ke společnému zpěvu Rybovy mše vánoční s panem
dirigentem Lukášem Prchalem.
V době vánočních prázdnin bude kavárna
Modrý domeček uzavřena od 23. prosince
až do 5. ledna.
Dana Jakešová

Děkujeme všem za podporu, ať už finančními dary, nebo dobrovolnou činností, a přejeme Vám pohodové Vánoce
plné klidu a lásky. V novém roce hodně
zdraví a radosti.
Za OS Náruč Šárka Hašková

Uzavření
knihovny
Oznamujeme všem našim čtenářům, že
od středy 11. 12. do pondělí 30. 12. 2013
bude knihovna uzavřena z důvodu revize knihovního fondu dle § 6 zákona č. 257 Sb.,
knihovního zákona. Čtenářům, kteří by měli
vrátit knihy v tomto termínu, bude výpůjční
doba automaticky prodloužena. Děkujeme
za pochopení.
Běžný provoz knihovny bude opět zahájen
2. 1. 2014.
Případné dotazy Vám rádi zodpovíme na
tel.: 221982562 či na e-mailu: knihovna@
mestocernosice.cz.
Irena Šilhánková
knihovnice

FOTO: archiv pořadatele

z Černošic, skupina Alotrium a Reginleif. Jejich
vystoupení je v programu naplánováno na 13.30
hodin.
Vyvrcholením celého dne bude příchod loučového průvodu s královnou Eliškou v 16 hodin.
Na počest královny zazpívá i zpěvák Pavel Vítek.
Uvidíte také ohnivé kejkle metačů ohně. A pak
již přijde na řadu jen loučení.
Zajděte i na hrad
I když vlastně nemusí. V 17 nebo v 19 hodin
můžete ještě zajít na Rybovu mši vánoční na
hrad Karlštejn. Ten bude pro návštěvníky otevřený po celý den.
Premiérově bude otevřena Karlštejnská muzejní stezka: Muzeum vína, Muzeum hodin, Mikropivovar, Muzeum obchodu, Muzeum betlémů
a Muzeum voskových fugurín.
Dana Jakešová

-- Historický průvod královny Elišky přijde na
náměstí ve 12 h a poté ještě jednou v 16 hodin. --
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Nové knížky v městské knihovně v Černošicích
Beletrie:
CIVADE, Lenka: Lanýže – příběh inspirovaný
životem v Provence. Tentokrát nás autorka příběhu téměř detektivního provádí fascinujícím světem
sběratelů lanýžů v pohoří Luberon, o kterém běžný
člověk vůbec nic neví a který zůstává normálnímu
smrtelníku utajen;
COOPER, Glenn: Desátá síň – historický thriller
se odehrává ve Francii ve třech historických etapách (v pravěku, středověku a současnosti);
DEAVER, Jeffery: Pokoj smrti – desátý příběh
Lincolna Rhyma, špionážní detektivní román;
ENGER, Thomas: Fantomová bolest – další kniha od autora mezinárodního bestselleru Kamenný
déšť přináší napínavý příběh plný tajemství, zrad
a nebezpečného pátrání po pravdě;
FORMÁNEK, Josef: Syn větru a Prsatý muž –
pokračování knihy Prsatý muž a zloděj příběhů.
Prsatý muž se po osmi letech vrací na ostrov Siberut a zjišťuje, že se v mnohém změnil stejně jako
jeho život. Jedinečný příběh o změně tak velké, že
si ji jen těžko dokážeme představit;
JANOUCHOVÁ, Kateřina: Sesterstvo – švédský
rodinný thriller od švédské autorky českého původu;
KEPLER, Lars: Písečný muž – kriminální román;
KESSLER, Leo: Štvanci – válečný román;
KLEVISOVÁ, Michaela: Kocour z Montmartru
– další sbírka povídek o kočkách a jejich lidech.
Veselé i dojemné příběhy kočičích hrdinů, které se
proplétají s těmi lidskými;
KLÍMA, Josef: Advokát a jeho pán – Kdo dnes
u nás vládne? Velcí zločinci nebo naopak jejich
právníci. Co se stane, když se slavný advokát
a mocný mafián rozhádají. Odpovědi najdete v novém románu Josefa Klímy;
MURAKAMI, Haruki: 1Q84. Kniha 3. – pokračování knihy 1Q84. Knihou číslo 3, která po prvním vydání v Japonsku zaskočila čtenáře, se jako
nečekané překvapení završuje devět měsíců, které
spolu s protagonisty Murakamiho románu strávíme
v jiném světě roku 1Q84;
OSBORNE, Lawrence: Odpuštění – děj románu se odehrává v marocké poušti. Vypráví tragický
příběh o smrtelné dopravní nehodě a jejím dopadu
na životní osudy marockých muslimů a britských
a amerických nevěřících, jež se protnou v luxusním
sídle v průběhu dekadentní víkendové party;
OZ, Amos: Scény z venkovského života – povídky jsou výstižným obrazem lidské samoty a nejistoty, traumat dnešní izraelské společnosti;

ROWLAND, Laura Joh: Tajný deník paní Vistarie – historický román z Japonska 17. století;
SMITH, Wilbur: Zlatá liška – napínavý román
odehrávající se v Africe;
URBANÍKOVÁ, Eva: Měj mě rád – román pro
ženy;
VIEWEGH, Michal: Můj život po životě – osmého prosince 2012 praskla Michalovi Vieweghovi
aorta, v nemocnici ho půl hodiny marně oživovali,
a jak říká doktor Skalský, kdyby se rozhodli Michala
neoperovat, nebylo by to nic proti standardním medicínským postupům. Jenže to zkusili a Michal proti
všem předpokladům nejen přežil, ale o necelý rok
později vydává novou, svou pětadvacátou knihu.
Naučná literatura:
BROWN, Christine: Jóga od A do Z – podrobný
průvodce jednotlivými pozicemi a cviky, více než
170 vyobrazených asán. Jednotlivé pozice, asány
najdete vyfotografované ve všech stadiích a samozřejmě také do detailu popsané. Nechybějí ani
dobré rady, jak si počínat, kdybyste snad některý
cvik přece jen nezvládli;
DARGATZOVÁ, Jan: 52 způsobů, jak dětem vyjádřit lásku – v knize najdeme různé nápady, jak
dát svému dítěti najevo lásku. Autorka zde vychází
především z dětských potřeb a dětského myšlení,
které se v mnoha věcech liší od dospělých. Uvádí
zde konkrétní příklady ze života, z jejího okolí. Kniha může pomoci k nalezení vhodných způsobů jak
vyjádřit dítěti lásku i city řečí, které porozumí. Projev opravdové lásky je nejhodnotnějším darem, jaký
rodič svému dítěti může dát. Láska, víc než cokoli
jiného dodá pocit bezpečí, je základem zdravého
sebevědomí, duševní i citové rovnováhy v průběhu
celého života;
FEJTKOVÁ, Dari: Korálkování – nové postupy při
výrobě originálních šperků s korálky. Dvě desítky
podrobných návodů na výrobu náušnic, náramků
a náhrdelníků;
GIRARD, Anne-Sophie: Útěk z Tábora 14 – autentické svědectví z pracovních táborů v Severní
Koreji. Pracovní tábory pro politické vězně existují v Severní Koreji dvakrát déle než ruské gulagy,
podle odhadů v nich žije přes dvě stě tisíc lidí.
Sin se v táboře narodil. Protože trpěl podvýživou,
má menší a drobnější postavu. Paže má zkřivené
namáhavou prací a záda zjizvená popáleninami
z doby, kdy ho mučili ohněm. Kůže nad stydkou
kostí nese jizvu po vpichu háku, jímž ho dozorce
přidržoval nad plameny. Holeně na obou nohách

inzerce

má od kotníků po kolena znetvořené od elektrického plotu z ostnatých drátů, které nesplnily svůj
účel, protože neudržely chlapce uvnitř Tábora 14;
TAYLOR, Rita: Pletení. 200 otázek a odpovědí
– 200 otázek na nejrůznější témata a právě tolik
užitečných odpovědí. Jednoduchý výklad, který
pochopí začátečníci i pokročilí. Práci vám usnadní
rady a postřehy zkušené pletařky. Podrobné ilustrace vás seznámí s detailním postupem.
Pro děti a mládež:
Hrátky se zvířátky – leporelo;
O Sněhurce – dvojjazyčná kniha anglicko-česká;
Velká kniha říkadel;
DROZDA, Robert: Pohádky pana přednosty –
pohádky o mašinkách;
FLANAGAN, John: Bratrstvo. Lovci – fantasy
literatura, 3. díl;
FOKT, Michael: Zvířata – fakta a zajímavosti o zvířatech z ČR a celého světa;
PICHON, Liz: Úžasný deník – Tom Gates - Naprosto fantastický - humorný deník 9letého kluka
kombinovaný s vtipnými kresbičkami. Pro děti od
9 let;
RUSSELL, Rachel: Deník mimoňky – humorné
deníkové zápisky školačky Nikki. Pro dívky od 9
let.
Knihy v angličtině:
Řada knih Oxford Read and Discover je novou
edicí literatury faktu, která nabízí zajímavý a vzdělávací pohled na svět. Vhodné pro děti od osmi let:
QUINN, Robert: Your Five Senses (v češtině Vašich pět smyslů);
BLADON, Rachel: Ocean life (v češtině Život
oceánu).
Knihy z edice Dominoes pro mladší studenty:
HARDY-GOULD, Janet: Sinbad (v češtině Sindibád);
WATTS, Alison: Housemates (Spolubydlící).

Otevírací doba v knihovně:

Pondělí: 9.00–11.30
12.30–18.00
Středa: 9.00–11.30
13.00–19.00
Čtvrtek: 		
12.30–16.00
Pátek:
9.00–11.30
naše telefonní číslo: 221 982 562,
knihovna@mestocernosice.cz,
on–line katalog knihovny www.mestocernosice.cz
nebo na www.naseknihovna.cz/cernosice

Ceník inzerce
Barevná inzerce
Velikost
barevně 2. a 3. strana obálky
barevně 4. strana obálky
celá strana A4
7.200 Kč
7.800 Kč
1/2 strany A4
3.744 Kč
4.056 Kč
1/4 strany A4
1.920 Kč
2.220 Kč
1/8 strany A4
960 Kč
Slevy za opakování: 3–6x – sleva 15 %
7–10x – sleva 20 %
11–12x – sleva 25 %
Černobílá inzerce
Velikost

nabízím výuku

ŠPANĚLŠTINY

gramatiku / procvičování / konverzaci

pro začátečníky až pokročilé
pondělky u vás doma či ve firmě
Dagmar Kušnírová - kontakt: 606 456 660
24

ČB – inzertní strany umístěné na ČB – inzertní strana umístěná
konci časopisu
mezi redakčními stranami
celá strana A4
3.750 Kč
5.625 Kč
1/2 strany A4
1.950 Kč
2.925 Kč
3/8 strany A4
1.350 Kč
1/4 strany A4
1.000 Kč
1.500 Kč
1/8 strany A4
500 Kč
750 Kč
1/16 strany A4
200 Kč
300 Kč
Slevy za opakování: 3
 –6x – sleva 10 %
7–10x – sleva 15 %
11–12x – sleva 20 %

Všechny ceny jsou včetně DPH 21 %.
Kontakt:
Dana Jakešová, e-mail: inzerce@mestocernosice.cz, mobil: 723 525 774;
odbor kultury - tel. 221 982 538

PRO DĚTI

Č

Srdečně zve Párty servis.

6. 12. VÁNOČNÍ ŽIVÁK
YELLOW SISTERS
pá
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PROGRAM
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C

VSTUP: 80,- Kč

E
16:00
hod

16:00
hod

18:00
hod

Hudba současná, moderní, trampská, rocková, bluesová a k tomu TOMBOLA – vyhraje skoro každý.

19:00
VSTUP: 70,- Kč
13. 12. BROUK V HLAVĚ
hod
Divadelní sekce CT Praha
pá
Brouk v hlavě je divadelní hra o třech dějstvích ve vaudevillovém stylu respektive fraška Georgese
DIVADLO Feydeaua. Jedná se o “lechtivou” situační komedii, která srší ironií, humorem, vtipem i osobitým
šarmem. Dílo je založeno na triviálním příběhu neuskutečněné nevěry. Hra má mistrně vystavěnou
zápletku, která je plná omylů, záměn jednotlivých osob, nedorozumění i převleků.

KONCERT

VSTUP: zdarma
8. 12. NA POSLEDNÍ CHVÍLI
Mikulášská nadílka spojená s vystoupením kapely NA POSLEDNÍ CHVÍLI (www.naposlednichvili.info)
ne

16:00
8. 12. ZLATOVLÁSKY
VSTUP: 70,- Kč
hod
DIVADLO LOKVAR PRAHA (Erben versus Dobšinský)
ne
„Hoj, ty štědrý večere, ty tajemný svátku, cože komu dobrého neseš na památku…“ Dva kouzelné
DIVADLO příběhy které Vaše děti naprosto pohltí. Nebude chybět překvapení na závěr, které potěší každého
PRO DĚTI malého i velkého diváka. Inscenace je určena dětem od 4 let. (více na www.clubkino.cz)

20:00
7. 12. PETR HENYCH & G-BOD
VSTUP: 120,- Kč
hod
Petr Henych & G-BOD - instrumentální trio kytaristy Petra Henycha (Kamil Střihavka & Leaders,
so
Petr Kolář, Precedens, V. Čok, John Dovanni).
KONCERT Máte-li rádi hudbu J. Satrianiho, S. Vaie a podobných kytarových čarodějů, nebudete zklamáni.
Jako host vystoupí plzeňská kapela High Gain, jejíž frontman, kytarista a zpěvák Jan Lichťa Lichtenberg
vás strhne na svou stranu během několika taktů. Těšit se můžete i na společný kytarový jam obou
hlavních protagonistů.

Yellow Sisters jsou zvukovými iluzionistkami a procházejí s lehkostí napříč žánry soulu, funky, r´n´b,
KONCERT
world music, jazzu a reggae... Srdečně zveme na skvělou ženskou vokální skupinu Yellow Sisters a protože
budou nahrávat svůj živý koncert přijďte určitě v hojném počtu. Tyto půvabné zpěvačky Vás jistě
nenechají na pochybách, že jste zvolili páteční večer strávit v Club Kino Černošice. Těšíme se na Vás.

VSTUP: 200,- Kč / v předprodeji 150,- Kč20:00
hod

VSTUP: děti 130,- Kč, doprovod 50,- Kč
5. 12. MIKULÁŠKÁ NADÍLKA
Zdobení vánočních perníčků (zdobítka perníčků přineste s sebou), divadlo Hračka „Čert a káča“
čt

Učinkují: Amálka K.Třebická – autorka CD Nešišlej!, studovala skladbu a pop-skladbu u Michaela
PRO DĚTI
Kocába a Zdeňka Merty na Pražské konzervatoři, hudební skladatelka, lektorka hudební výchovy pro
děti při FOK a Brněnské filharmonii, lektorka České Orffovy společnosti
Valéria Radzová – absolventka Hudebně-dramatického oboru na Církevní konzervatoři, studentka
pantomimy a klaunérie na AMU, lektorka hudebních a pohybových lekcí ve studiu Miracle v Bratislavě.

1. 12. INTERAKTIVNÍ HUDEBNĚ DIVADELNÍ
PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI – NEŠIŠLEJ
ne

inzerce
MĚSTO ČERNOŠICE

chvíli na společné předvánoční setkání, na společnou předvánoční sklenku.

VSTUP: 130,- Kč
14. 12. TIMUDEJ
Zveme všechny přátele, známé, příbuzné a milovníky Timudej na senzační koncert v tu pravou
so
KONCERT

20:00
hod

16:00
VSTUP: 70,- Kč
15. 12. DIVADLO ŠPÍLBERG - KRÁLÍCI Z KLOBOUKU
hod
ne Divadlo Špílberg již 15 let rozdává radost dětem. Club Kino Černošice má jedinečnou možnost
uvést jedno z jejich nejoblíbenějších představení - jevištní podobu příběhů dvou králíků - Boba a Bobka,
DIVADLO navíc v muzikálové podobě. Osm nových písniček k nim vytvořila dvojice renomovaných tvůrců - hudební
PRO DĚTI skladatel Petr Skoumal a textař a básník Pavel Šrut.

22. 12. DECH BAND A BLACK NOTES
Pořádá ZUŠ Černošice
ne
KONCERT

Registrujte se pro odběr programu a novinek na www.clubkino.cz

SILVESTR PÁRTY
VSTUP: zdarma
Konec dobrý – všechno dobré, konečně se zbavíme té třináctky a tak je zase co oslavit…..
Super večer, skvělá disko a akční drinky pro všechny. Půlnoční překvapení!
Oslavme společně vstup no Nového roku. Srdečně zve Club Kino Černošice

17:00
hod

20:00
hod

20:00
hod

23:00
VÁNOČNÍ DESTRES-PÁRTY
VSTUP: zdarma
hod
Srdečně zveme nejen všechny kamarády a přátele Club Kino Černošice, ale i Ty ostatní, kteří náš
klub neznají, na tradiční setkání po vánočních hodech a obřadech na společný přípitek nějakým
antistresovým mokem. Vánoční nadílka v podání Vašeho oblíbeného DJ Ivana Vás určitě překvapí a snad
trošku i potěší.

Club Kino Černošice srdečně zve na již tradiční vánoční koncert velkošenovské folk-punkové kapely
ÇILEK AROMALI KREMALI BISKÜVI a branické rock-bluesové kapely ODEČET PLYNU.
Nechte shonu a jděte z domu! Skvěle se naladíte na nastávající sváteční dny, určitě to stojí za to.

23. 12. ÇILEK AROMALI KREMALI BISKÜVI
A ODEČET PLYNU
po
KONCERT

24. 12.
ne
PARTY

31. 12.
ne

VSTUP: 70,- Kč

20:00
VSTUP: 120,- Kč
21. 12. ACOUSTIC NOISE BAND & MENHIR
hod
Dva skvěle sehraní zpívající rockoví akustiční kytaristé Pavel Gregor a Vladimír Dvořák, Vám přišli
so
nadělit nejenom skvělý repertoár vlastních i světových pečlivě vybraných hudebních lahůdek vyhřívajících
KONCERT se léta na výsluní nejrůznějších rockových hitparád, ale pozvali svoje kamarády, českobudějovické haevyhard rockery – skvělou kapelu MENHIR, aby si v tomto předvánočním večeru opravdu každý milovník
dobré muziky přišel na své. Že to „Budějáci“ z Menhiru umějí rozbalit se můžete přijít sami přesvědčit.

20:00
VSTUP: 70,- Kč
20. 12. MAGOR NIGHT VOL.3
hod
SUFFOCATE WITH YOUR FAME, I WARNED YOU, THE BRIDGE OF SACRIFICES
pá
SUFFOCATE WITH YOUR FAME – černošičtí rodáci budou představovat nový materiál z připravované
KONCERT desky, která má vyjít v roce 2014.
I WARNED YOU – kapela představuje extrémní hudbu, která si všude ve světě razí nekompromisní
cestu. Jejich album Breathing The Scarlets, které sbírá pouze kladné ohlasy je toho skvělým důkazem.
THE BRIDGE OF SACRIFICES – kapela má pro Vás připravenou pořádnou porci hardcore/metalcore.
Kluci patří do kategorie rychle rostoucích kapel s velkým potenciálem.
Přijďte si vychutnat pořádnou porci muziky toho nejtěžšího kalibru!

20:00
VSTUP: 100,- Kč
19. 12. JAMDAY
hod
Pokud chcete JamDay mermomocí zařadit do nějaké škatulky, tak by se asi nejlépe hodila ta se
čt
štítkem Bluesrock. Ale jejich hudba nevoní jen deltou Mississippi, Woodstockem, ale i pražskými
KONCERT putykami. Repertoár kapely je z převážné většiny z vlastní dílny. Sami členové skupiny označují styl,
který hrají jako Krackenroll.
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