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Mokropeský masopust po roce opět zde
FOTO: Ivan Látal

FOTO: Ivan Látal

-- Po představení na Masopustním náměstí se průvod vydá na obchůzku obcí. --

Kdy: v sobotu 22. února od 14 hodin
Kde: Masopustní nám. v Mokropsech
Již po šestadvacáté se Mokropsy rozezvučí skvělou hudbou, provoní neodolatelnými vůněmi a pobaví nedostižnými hereckými a tanečními výkony.
Řečeno v masopustním duchu: Přijďte pobejt
a dostanete i drobet kominického štěstíčka.
Všichni jste zváni na průvod masek po vsi
s tancem a živou muzikou v podání kapely Dixi

se vsi. Začátek masopustního reje je ve 14 hodin na Masopustním náměstí.
A zábava bude pokračovat i večer. Kolem
19. hodiny odstartuje masopustní taneční zábava u Králů. Hraje Dixi se vsi a kolem třiadvacáté
hodiny je vystřídá Acoustic Noise Band hrající
světové hity té nejvyšší kvalitativní a léty prověřené rockové produkce.
Za masopustní spolek
Jana Paďouková

-- Floriánek v podání Michala Kudrličky.
Patron hasičů nechyběl na žádném
z 25 masopustů. --

O nejlepší fotku z masopustu
ZUŠ Černošice oddělení FOTO - škola vidění vyhlašuje pro děti fotografickou soutěž o nejlepší snímek z masopustu. Fotografie zanechte v kanceláři ZUŠ do konce
února.
Vítězné práce otiskneme.

FOTO: Petr Kubín

Aktuální informace
ke kulturním, společenským
a sportnovním akcím
v Černošicích a okolí
najdete na

www.kultcernosice.cz.

-- Loni si masopust skvěle uživili všichni, od nejmenších až po ty nejstarší. -1

inzerce

LPG® DAY SPA exklusivně pro Vás v Černošicích
FRANCOUZSKÉ PŘÍSTROJE PRO ZDRAVÉ A KRÁSNÉ TĚLO
CELLU M6

®

ZEŠTÍHLENÍ A ODBOURÁNÍ TUKŮ
MODELACE POSTAVY
VYHLAZENÍ CELULITIDY
ANTI-AGING PRO OBLIČEJ I TĚLO

Garantujeme:
+ 2kg svalové hmvéoty
tepo
- 10 bpm frekvence
- 10% tělesného tuku
- 3 cm okolo pasu

nute)

(bpm=beats per mi

již od

390 Kč

za ošetření
LPG New ENDERMOLIFT

HUBER MOTION LAB
®

INTENZIVNÍ SPALOVÁNÍ TUKŮ
AKTIVACE HLUBOKÉHO STABILIZAČNÍHO SYSTÉMU
ZPEVNĚNÍ POSTAVY A SPRÁVNÉ DRŽENÍ TĚLA
INTELIGENTNÍ 3D POSILOVNA PRO MUŽE I ŽENY

Salon KP MEDICAL (OC Vráž 1. p.) l Mokropeská 2027, Černošice l Tel. 311 329 411, 602 771 540
www.kpmedical.cz
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Zimní údržba komunikací
S prvním sněhem začíná technickým
službám náročné období. Právě tento
odbor se totiž stará v zimě o údržbu
místních komunikací. Přípravy ale
začaly již na konci října loňského
roku. Jako zimní je totiž stanoveno
období od 1. 11. až do 31. 3. každého
kalendářního roku.
Údržba podle důležitosti komunikací
Všechny ulice samozřejmě nelze uklidit najednou. Údržba proto probíhá podle stanoveného pořadí. Výchozím podkladem při stanovení pořadí důležitosti údržby komunikací
bylo především zajištění potřeb obyvatelstva,

jeho zásobování a osobní hromadné přepravy autobusy. Dále se vycházelo ze zkušeností
z minulých zimních období. MAPKU NAJDETE NA STRANĚ 3.
V praxi, když pak napadne sníh, zajišťujeme sjízdnost a schůdnost místních komunikací chemickým posypem a inertním materiálem, včetně pluhování.
Povinnosti mají i uživatelé místních komunikací
Nejen technické služby však mají své povinnosti. Pravidla platí i pro všechny uživatele
místních komunikací, řidiče aut i chodce. Jsou
povinni:
• přizpůsobit chůzi a jízdu stavu komunikací,
který je v zimním období obvyklý;

• při chůzi po chodnících a komunikacích dbát
zvýšené opatrnosti a věnovat pozornost stavu komunikace (např. zamrzlé kaluže, kluzkost ve stínu stromů a budov apod.);
• při chůzi po chodníku používat té části
chodníku, která je posypána posypovým
materiálem;
• při přecházení komunikací použít k přechodu označený přechod pro chodce.
S ohledem na problémy s parkováním v našem městě je úklid i zimní údržba komunikací
čím dál složitější. Proto si vás dovolujeme požádat o spolupráci tím, že umožníte průjezd
naší mechanizace na komunikacích. Neparkujte prosím svá auta v místech, kde mohou
působit problémy v průjezdu či např. odbočení úklidových vozů.
Renáta Petelíková
vedoucí odboru technických služeb

„Šmejdi“ v Černošicích
Dnes snad již existuje obecné povědomí o nekalých praktikách některých firem pořádajících předváděcí akce spojené s prodejem zboží. Přesto k nim stále dochází. V současnosti se do Černošic pokouší proniknout firma Endemos distribution s.r.o. (vystupující pod názvem Trendy
s. r. o.). V pondělí 13. ledna 2014 proběhla její předváděcí akce v hotelu
Slánka, na kterou dostali pozvánku „speciálně vybraní lidé z Černošic“,
s příslibem chutného pohoštění – na obrázku dárkového poukazu je
kachna s knedlíkem a zelím a dárkem v hodnotě 750 Kč. Firma také
informovala, že hodlá v Černošicích otevřít prodejnu. A jaká byla skutečnost? Tato pozvánka obsahovala několik lživých tvrzení. Společnost
Trendy, s. r. o., která zve na akci, vůbec neexistuje. Místo slibovaného
chutného pohoštění nabídla pytlík s jakousi sušenou potravou a radou,
aby si to zúčastnění uvařili doma. Z hodnotného dárku se vyklubaly talířky nevalné hodnoty. O otevření provozovny nemá živnostenský odbor
žádné informace. Dále jsme zjistili, že firmě Endemos distribution s.r.o.
bylo již uděleno několik pokut od České obchodní inspekce a že čelí
šesti exekucím pro dluhy v souhrnné výši cca 87.000 korun (zdroj web
Exekutorské komory ČR).
Prodejci takovýchto firem bývají dobře vyškolení v manipulaci – obdržení takzvané „výhry“ (posléze draze zaplacené), chutného pohoštění, apely
na zdraví a podobné metody vždy sledují jeden cíl, a tím je podpis kupní

Stížnosti a petice
Jaká jsou pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností? To upravuje vnitřní předpis Městského úřadu Černošice. Rada města na svém jednání dne 16. 12. 2013
schválila úpravu tohoto vnitřního předpisu, a to v následujících bodech:
• upřesnění kdo stížnost vyřizuje;
• stanoven nejpozdější termín, do kterého musí být předána stížnost zpracovateli;
• odpověď před odesláním je odsouhlasena starostou.
Anna Hrabáková
Podrobné informace na téma přijímání a vyřizování peticí a stížností přineseme v některém z dalších vydání
Informačního listu.

Daňové přiznání za rok 2013 – možnost
konzultace s pracovníky Finančního úřadu
Ve čtvrtek 20. 3. 2014 od 13 do 18 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Černošice, Riegrova 1209, budou
poskytovány konzultace daňovým subjektům ohledně daňové problematiky a bude i možnost odevzdat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2013.
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smlouvy. Zboží na těchto akcích bývá mnohonásobně předražené. Možná,
že se rýsuje větší kontrola nad podobnými akcemi - podle novely zákona
o ochraně spotřebitele budou muset organizátoři všech předváděcích akcí
od 15. 1. 2014 informovat Českou obchodní inspekci o místu a datu konání i podrobnostech o typu zboží, které hodlají nabízet. Stále však platí
pravidlo, že nejlepší obranou je se žádných podobných akcí neúčastnit, na
nabídky nereagovat, „výhodné smlouvy“ nepodepisovat.
Svým dílem by k ochraně našich obyvatel mohou pomoci i místní podnikatelé, pokud takto pochybným firmám už v budoucnosti neposkytnou
prostor. Děkujeme.
Magdalena Košťáková, Filip Kořínek

Okresní soud Praha-západ hledá přísedící
Okresní soud Praha-západ požádal zastupitelstvo Černošic o zvolení přísedících
pro volební období 2014-2018. Přísedící
se podílejí na rozhodovací činnosti soudu
prvního stupně v trestních a pracovněprávních věcech. Přísedící je laik, který
má v soudním řízení zastupovat „selský
rozum“ nezatížený právnickým vzděláním
nebo soudní rutinou, a pomoci tak vyvážit
výsledné rozhodnutí.
Přísedící volí zastupitelstvo města z navržených kandidátů. Může se jím stát
občan České republiky, který je plně svéprávný a bezúhonný, jestliže jeho zkušenosti a morální vlastnosti dávají záruku, že
bude svou funkci řádně zastávat, v den
ustanovení dosáhl věku nejméně 30 let
a souhlasí se svým zvolením, je přihlášen
k trvalému pobytu v obvodu městského

zastupitelstva nebo v něm pracuje. Občan musí předložit lustrační osvědčení
(tato povinnost se nevztahuje na občany
narozené po 1. 12. 1971).
Po svém případném zvolení skládá přísedící slib k rukám předsedy okresního
soudu. Zpravidla se předsedající senátu
řídí tím, aby přísedící nezasedali více než
20 dnů v kalendářním roce.
Zájemci mohou zaslat své údaje (jméno, příjmení, titul, datum narození, bydliště, pracoviště) a stručné profesní sebehodnocení na adresu: Městský úřad
Černošice, asistentka vedení města,
Riegrova 1209, 252 28 Černošice nebo
na e-mail: magdalena.kostakova@mestocernosice.cz (tel. 221 982 530) do
14. 2. 2014.
Magdalena Košťáková

Příští veřejné zasedání zastupitelstva se koná ve čtvrtek 6. 3. v 19 hodin v Club Kinu.
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Jednou větou...
• V Poslanecké sněmovně dosud visel nechvalně známý kalendář hanbatých slečen na pozadí
cenných černošických vil – požádali jsme o jeho
sundání.
• Prosíme občany o pomoc Městské policii
se zjištěním totožnosti majitelů a SPZ čtyřkolek
a motorek, které porušují zákaz vjezdu do lesů
v okolí města.
• Na dvou koncertech bratří Ebenů proběhla
sbírka dobrovolných příspěvků diváků na výstavbu sportovní haly u základní školy Černošice;
vybralo se hezkých 37 tisíc korun; děkujeme
producentu L. Čížkovi a paní V. Čáslavské, kteří
stáli u zrodu i realizace nápadu!
• Daňové příjmy za rok 2013 překonaly očekávání, a nárůst proti roku 2012 byl dokonce
o kousek větší, než původně sliboval ministr Kalousek; díky tomu se v závěru roku podařilo vynulovat celý schodek mezi rozpočtovými příjmy
a výdaji a skončili jsme v plusu.
• Připravujeme uzavření cestiček, kterými si
lidé nebezpečně zkracují cestu přes koleje na
nástupiště mokropeského nádraží.
• V předepsaném termínu do 15. 1. 2014 přišlo
na podatelnu městského úřadu 13 obálek s přihláškou do konkurzu na ředitele ZŠ Černošice;
konkurzní komise jmenovaná městskou radou je
na svém prvním jednání 27.1. otevřela a kandidáty splňující formální kritéria pozve k osobním

pohovorům; složení komise je předepsané zákonem – jsou v ní 2 zástupci města (L. Kalousková, F. Kořínek), 1 zástupce jiné školy (M. Pažoutová), 1 zástupce krajského úřadu (P. Jiroš),
1 zástupce České školní inspekce (D. Sýkorová), 1 zástupce školské rady (P. Hopfinger) a 1
zástupce pedagogického sboru školy (E. Němečková).

• Rada města nechala za 25 tisíc zpracovat
návrh možného využití prostoru, ze kterého se
má odstěhovat současná betonárka, a jeho nejbližšího okolí; studie bude podkladem k jednání o podmínkách případného souhlasu města
s tím, aby vznikla nová moderní provozovna na
výrobu a prodej stavebních hmot zhruba o sto
metrů dále.

• U lávky do Lipenců opilí muži obtěžovali kolemjdoucí a projíždějící; jeden z nich po příjezdu
Městské policie skončil na policejní služebně
v Řevnicích.

• Zastupitelé vzali na vědomí informaci, že
město doplácí na svoz a likvidaci komunálního
odpadu asi milion ročně, a rozhodli se ponechat
poplatky pro domácnosti na stávající úrovni.

• Po třech neúspěšných žádostech jsme napočtvrté konečně dostali dotaci na parkoviště s 90
místy u mokropeského nádraží; v rámci projektu
bude v úseku mezi přejezdy také opravena ulice Zd. Lhoty; projektová cena je 7,9 mil. Kč,
dotace činí 2,2 mil. Kč; ve výběrovém řízení se
předpokládají výrazné úspory; realizace začne
ještě letos.

• Každé druhé pondělí v měsíci – 10. března,
14. dubna, 12. května a 9. června, vždy od
9.00 do 16.00 – bude v zasedačce městského
úřadu fungovat „mobilní přepážka“ Všeobecné
zdravotní pojišťovny (VZP) – je možné zde řešit
veškerou běžnou agendu a dotazy, pouze s výjimkou hotovostních plateb.

• Ve školce Karlická proběhla havarijní oprava
střechy, kterou začalo zatékat.

Filip Kořínek
starosta@mestocernosice.cz
tel. 604 851 754

• Připravujeme nebo jsme již podali žádosti
o dotace na rekonstrukci ulice Dr. Janského až
po mokropeskou pláž, zateplení dvou budov základní školy a mateřské školky Karlická, opravu
systému kanalizace, zprovoznění dalších zdrojů
pitné vody a několik menších záměrů.
• Černošice se opět zapojí do celosvětové
akce „Vlajka pro Tibet“ a 10. března ji vyvěsí na
městském úřadě u příležitosti 55. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci jejich území.

Pokračují kroky ke zvýšení bezpečnosti v prostoru černošického
nádraží, a to po dvou liniích:
Opatření SŽDC: Proběhlo zhruba 5 osobních
jednání, jedno z nich za účasti náměstka generálního ředitele. Je zpracován základní projekt
na doplnění bezpečnostních prvků, jejichž výběr reflektuje jak požadavky města vycházející
z podrobné znalosti místa, tak i jejich přijatelnost
z hlediska pravidel platících pro železnici i pravidel pro pozemní komunikaci (na posledním jednání byl přítomen i zástupce dopravní policie).
V současné době – před projednáním
a schválením ze strany státních orgánů – navrhované řešení obsahuje tyto prvky:
• světelné tabule v prostoru přejezdu, které by
byly napojeny na závory
• vodorovné značení na zemi – nápisy POZOR
VLAK v prostoru přejezdu

• bezpečnostní vodicí čára po celé délce nástupiště
• grafické výraznění odchodu z nástupišť s použitím podchodů
• doplnění plotu na okraji ulice Zd. Lhoty (na
straně u řeky) i na straně centra města
Investice města: Nechali jsme zpracovat studii na rozšíření chodníku od kamenné trafiky
k podchodu, aby pohodlnější pohyb pěších
přiváděl cestující k podchodu místo toho, aby
hned u trafiky vstupovali na berounské nástupiště a pak přecházeli přes přejezd. Ve druhé
fázi necháváme zpracovat ještě návrh na rozšíření chodníku také na protější straně vozovky,
podél zahrádky restaurace Slánka. Výsledkem

Informační list – periodický tisk
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bude zúžení uličního prostoru pro auta a rozšíření prostoru pro chodce. Návrh je třeba plně
sladit s projektem celkové rekonstrukce silnice
II/115, kterou připravuje Středočeský kraj. Výsledkem by mělo být funkční i estetické posílení
této centrální části s ohledem na velký počet
chodců, kteří se zde pohybují, a lepší usměrnění a větší zklidnění automobilové dopravy, která
dnes jezdí po až příliš široké a zcela nedostatečně značené vozovce.
Filip Kořínek

TOHLE SI BUDETE

PAMATOVAT!
Zapamatujte si číslo naší

Městské policie

606 707 156
Všechna stávající čísla platí i nadále.
Uložte si je do telefonu pro případ potřeby 606 707 156, 724 060 620 (1. hlídka),
605 255 450 (2. hlídka).
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Slavnostní otevření cyklostezek
V polovině prosince loňského roku se konalo v souladu s podmínkami dotace slavnostní otevření cyklostezek a cyklotras vybudovaných Svazkem obcí – Regionem Dolní Berounka v našem
městě v posledních dvou letech. Pásku přestřihl starosta Filip
Kořínek spolu s ředitelem Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy (ROP), Tomášem Novotným na cyklostezce
vedoucí podél Berounky Osadou Na Vírku do Radotína.
Celkem bylo na území města v posledních dvou letech postaveno 3 679
metrů tras pro cyklisty ve čtyřech lokalitách: Na Vírku, Pod Hladkou skálou,
Ke Skále a v Lavičkách. Stavbu provedla firma Vodohospodářské stavby,
která vyhrála zakázku v elektronické aukci konané již v červnu 2012. Jimi
nabídnutá cena byla o cca 40% nižší oproti rozpočtu projektanta. Dotace
od ROPu činila 80% z uznatelných nákladů. Naše město výstavba přišla na
cca 4 miliony korun.
Tento projekt přinesl pozitivní, ale i negativní dopady. Mezi klady patří
bezesporu propojení cyklistických tras nejen v rámci našeho města, ale
i s dalšími městy a obcemi v Poberouní a s Prahou. Mnoho cyklistů již jízdu po nových trasách vyzkoušelo. Vybudované trasy slouží ale i pro in-line
bruslaře a pro pěší. Podél tras neschází ani lavičky. Pro cyklisty jsou vedle
posezení stojany na kola a informační tabule. Ne každému se ovšem stavba
cyklostezek zamlouvá. Odpůrcům se nelíbil asfalt na břehu řeky, zvýšený
počet cyklistů, které nová stavba přilákala či dopravní opatření pro bezpečnost chodců, cyklistů a řidičů v nejužším místě zastavěné chatové oblasti
V Lavičkách.
U většiny staveb také dochází ke změnám v průběhu jejich provádění.
Nejinak tomu bylo v tomto případě.
Pod Hladkou Skálou
Na počátku muselo dojít ke zkrácení trasy v Osadě Pod Hladkou skálou,
když Katastrální úřad v době od povolení stavby do zahájení realizace identifikoval některé pozemky na břehu řeky, které připadly soukromým osobám,
z nichž většina před několika lety zemřela. Zejména pro místní občany byla
v této oblasti vytvořena promenáda po břehu řeky kolem valu obklopujícího pláž, skatepark a fotbalové hřiště. Mohou ji využívat in-linisté, cyklisté
i chodci, pro které je kromě mlatové cesty lemující tu asfaltovou pro sportovce osazeno několik laviček. Viditelné změny vzhledu se dočkala městská
pláž a její bezprostřední okolí, kde vyjma cyklostezky vznikly pochozí plochy
ze žulové dlažby a nový trávník mezi ohraničenou písečnou pláží a beachvolejbalovým hřištěm.
Na Vírku
K ochraně kořenového systému památného jilmu na konci Osady Na Vírku přispěla změna trasy a povrchu cyklostezky. Ta byla od stromu odkloněna
a má mlatový povrch.
V Lavičkách
Ani trasa V Lavičkách nezůstala beze změn. Zde musela být vybudována
záchytná stěna z důvodu uvolnění skalního masivu nad cestou v kopci ve-
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-- Cyklostezky jsou dokončeny. --

doucí do osady. K tomu došlo po vydatných květnových deštích, které
způsobily povodně. Tato změna přinesla i pozitivum, neboť v kopci mohla
díky odtěžení spadlé skály a výstavbě záchytné stěny vzniknout výhybna
pro auta a cyklisty. V kopci přibylo oproti původnímu předpokladu i zábradlí po celé délce svahu a konstrukce vozovky zde splňuje parametry i pro
větší zatížení.
Rozmary počasí prodloužily termín dokončení
Počasí v uplynulém roce výstavbě příliš nepřálo, a to zejména u vody. Poté
co asfaltovací stroje opustily cyklostezku Na Vírku a Pod Hladkou skálou
a bagr se zakousl do podloží v Lavičkách, přišla povodeň. A voda byla všude…Na cyklotrasách naštěstí nenapáchala příliš velké škody, ale způsobila
zdržení ve výstavbě.
Voda ještě ani neopadla a cestu do Laviček, kde měla být zahájena výstavba cyklotrasy, zasypala skála, která nevydržela nápor takového množství
vody, co napršelo za pár dní po sobě. K sanaci mohlo být přistoupeno po
zpracování potřebných posudků ke zjištění stability skály a navržení zabezpečovacích opatření. Opatření nutná pro sanaci skály a následná výstavba
záchytné stěny kolem ní spolu s budoucí injektáží a zasíťováním se vyšplhala
k 1 miliónu korun.
Aby toho nebylo málo, co nepoškodila velká voda a nezasypala skála,
poničila bouře, která se přes Černošice přehnala začátkem srpna. Řádění
větru, který bouři doprovázel, „odnesly“ desítky stromů lemujících cyklostezku od Osady Na Vírku do Radotína. Odstraňování následků trvalo skoro dva
měsíce. Cyklostezku popadané stromy na několika místech roztrhaly a rozmačkaly. Nebýt našich dobrovolných hasičů a technických služeb, odklízení
následků by nás vyšlo na obrovské peníze.
Výstavba se tak protáhla o několik měsíců. I přes všechny negativní faktory, které se při výstavbě vyskytly, jsou však cyklotrasy dokončeny a vybízejí
k volnočasovým aktivitám.
Jiří Jiránek

„Druhé kolo“ aukcí plynu a elektřiny město nepořádá
Místní domy obcházeli v lednu zástupci brněnské firmy Terra Group, kteří lidem klamavě tvrdili, že dělají „druhé kolo“ aukcí na nákup plynu
a elektřiny. Skutečností je, že s touto firmou
město nikdy nebylo v kontaktu a s loňskými
aukcemi jejich aktivita nesouvisí jinak, než že se
zřejmě cíleně snaží hledat nové klienty v oblasti,
kde je již o výhodách aukcí s minulosti dobré povědomí díky úspěchu, kterého jsme s aukcemi
v Černošicích dosáhli loni ve spolupráci s firmou
eCENTRE. Výše zmíněné společnosti Terra
Group proto odešla písemná žádost, aby se její
obchodní zástupci vystříhali dalších klamavých
vyjádření, i jsem na stejné téma telefonicky mluvil s členem jejího představenstva, který přislíbil
situaci s obchodními zástupci řešit.
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Aukcí organizovaných ve druhé polovině
roku 2013 společností eCENTRE s podporou města se zúčastnilo celkem cca 510
černošických domácností. V současné době
se už jen v několika jednotlivých případech
dořešují administrativní záležitosti. Ti, kteří
nestihli přihlášku podat v době, kdy na městském úřadě fungovalo kontaktní místo, se
následně s firmou eCENTRE mohli dohodnout
korespondenčně, což několik domácností
využilo. A tato možnost platí i dnes - aukce
se totiž organizují (pro různé obce a individuální zájemce) průběžně, instrukce má firma
na webu.
Na trhu existuje více firem, které aukce
nabízejí, ale s jinými nemáme zkušenost.

Aukce obecně podporujeme jako dobrý nástroj dosažení lepší ceny, nicméně doporučujeme obezřetnost při výběru organizátora
i v jednotlivých dalších krocích. Například
je v případě podpisu přímo v domácnostech důležité si vždy ohlídat, aby na smlouvě
bylo přesné datum, a to kvůli zákonné možnosti odstoupení od smlouvy podepsané
v rámci podomního prodeje do 14 dní bez
udání důvodu.
Město pro občany zprostředkuje další
hromadnou aukci v roce 2015, aby umožnilo
výběr nového dodavatele pro loňské účastníky, kteří nyní mají smlouvy na 2 roky.
Filip Kořínek

z radnice

Kritéria pro přijímání dětí do mateřských škol
Vážení rodiče, následující řádky jsou určené
především těm z vás, kteří se chystáte přihlásit
své dítě do jedné ze tří mateřských školek zřizovaných městem Černošice. Již čtvrtým rokem
platí praxe, že můžete dítě přihlásit do všech
mateřských školek zároveň, zápis proběhne ve
dnech 18., 19. a 20 března 2014. Pořadí, ve
kterém se k zápisu dostavíte, v žádném případě
neovlivní šanci dítěte na přijetí.
Pro přijímání dětí platí ve všech třech školkách jednotná kritéria, která jsou vedle IL zveřejněna i na webové stránce města. Rozhodující kritérium je věk a místo trvalého pobytu
dítěte a jeho rodičů (zákonných zástupců).
Větší šanci na přijetí bude mít dítě, jehož oba rodiče (zákonní zástupci), pokud sdílí společnou
domácnost, budou mít v době zápisu trvalé bydliště v Černošicích, a dítě, které žije ve společné
domácnosti pouze s jedním rodičem (zákonným
zástupcem) s trvalým pobytem v Černošicích.
U dětí, které budou v příštím školním roce patřit
mezi předškoláky, se nebude posuzovat trvalé
bydliště ani jednoho rodiče (zákonného zástupce), ale pouze dítěte samotného.

Přijímací řízení probíhá podle správního řádu.
Zákonný zástupce dítěte převezme u zápisu,
k němuž se dostaví se svým občanským průkazem a rodným listem dítěte, formulář přihlášky.
Vyplněný (vč. potvrzení lékaře) musí být osobně
odevzdán v mateřské škole dne 2. dubna 2014,
po dohodě s ředitelkou i dříve. Přihlášku lze případně zaslat poštou, rozhodující je datum na razítku - nejpozději 2.4. Zároveň musí žadatel stvrdit
svým podpisem, že byl informován o možnostech
nahlédnutí do spisu dle správního řádu.
Každá mateřská škola je v souladu se současnými právními předpisy samostatný právní subjekt
a zákon nepřipouští, aby se ředitelky všech školek sešly a o přijímání dětí rozhodovaly společně.
Přijímací řízení je zcela výlučně v pravomoci ředitelky dané školky. Vzhledem k tomu, že možnost
přihlásit dítě do všech mateřských škol zároveň
znamená v praxi administrativní a procesní zátěž
přijímacího řízení, apelujeme již teď na rodiče
dětí, které uspějí v přijímacím řízení ve více školkách, aby po zveřejnění rozhodnutí o přijetí v co
nejkratším termínu písemně informovali ředitelku
školky (popř. školek), pro kterou se nerozhod-

Termíny zápisů a odevzdání přihlášky
na školní rok 2014/15
K zápisu potřebujete: občanský průkaz a rodný list dítěte.
Mateřská škola

v ul. Karlická
Karlická 1170, Černošice
tel. 251 642 433
email: mskarlicka@seznam.cz
web: http://www.mskarlicka.cz/
Ředitelka: Alena Janovská
Barevný ostrov
Pod Ptáčnicí 2158,
Černošice – na Vápenici
tel: 251 511 424
email: skolkabarevnyostrov@seznam.cz
web: http://skolkabarevnyostrov.webnode.cz/pro-rodice/
Ředitelka: Andrea Červenková
v ul. Topolská
Topolská 518, Černošice-Mokropsy
tel: 251642185
email: mokropeskaskolka@seznam.cz
web: http://www.mokropeskaskolka.cz/
Ředitelka: Kateřina Mandová

Termín ZÁPISU
Termín ODEVZDÁNÍ
úterý středa čtvrtek
středa
18. 3. 19. 3. 20. 3.
2. 4.
9–12
13–17

____

____

____

9–12
13–17

____

____

15–17

____

15–17

15.30
–
17.30

15–17

z vašich reakcí

Poděkování občanům Černošic
Znovu bych chtěla poděkovat všem, kteří věnovali krmení, deky a matrace opuštěným zvířatům. Vše jsme převezli během prosince a počátkem ledna do útulků
v Dobříši, Hněvicích, Klášterci nad Ohří, do Sokolova a Tachova.
Sbírka stále trvá a předem děkujeme za každou Vaši pomoc. Kontakt: vaclavab@seznam.cz, 724 060 180
Václava Brabcová

Poděkování
Tímto bych chtěla moc poděkovat neznámému chlapečkovi, který dne 9. ledna našel mou peněženku a vrátil ji i s celým obsahem čestně do naší schránky.
Šárka Tošerová

nou, že k nim dítě nenastoupí, a umožnili tak
přijetí dalšího dítěte v pořadí. Seznam přijatých
dětí bude zveřejněn na úřední desce, případně
i webové stránce příslušné školky.
Zkušenost z minulých let bohužel ukázala,
že někteří rodiče ještě v září neoznámili školce
skutečnost, že jejich dítě bude chodit jinam.
Blokovali tak místo jinému dítěti. Kapacita školek bude v rámci přijímacího řízení naplněna do
výše 100%.
Předpokládaný počet volných míst pro školní rok 2014/15:
v MŠ Topolská 6, v MŠ Barevný ostrov 40,
v MŠ Karlická 25. Čísla nejsou definitivní, neboť
v tuto chvíli ještě není přesně znám počet dětí,
které dostanou odklad a neodejdou do první
třídy. Výše měsíčního poplatku na školní rok
2014/15 bude stanovena podle výsledku hospodaření a oznámena na webových stránkách školek do konce června 2014. (Pro právě probíhající
školní rok je výše poplatku následující: 980 Kč ve
školce v Karlické, 1300 Kč ve školce v Topolské
a 1000 Kč ve školce Barevný ostrov.)
Lenka Kalousková, členka rady města
lenka.kalouskova@mestocernosice.cz

Trvalý pobyt obou rodičů
v Černošicích bude výhodou
Kritéria přijímání dětí do MŠ pro školní rok 2014/15
Pro přijímání dětí do předškolního vzdělávacího systému
platí ve všech třech mateřských školách zřizovaných městem jednotná kritéria.
Každá mateřská škola na základě podaných přihlášek
sestaví seznam dětí podle kritérií v níže uvedeném pořadí.
V rámci každého kritéria budou děti seřazeny od nejstarších
po nejmladší.
I. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní
docházky s místem trvalého pobytu v Černošicích.
II. Děti s místem trvalého pobytu v Černošicích přihlášené k celodenní docházce*, u kterých jsou oba rodiče
(zákonní zástupci), pokud žijí ve společné domácnosti,
přihlášeni k trvalému pobytu v Černošicích, a děti žijící
ve společné domácnosti pouze s jedním rodičem (zákonným zástupcem), pokud je tento přihlášen k trvalému pobytu v Černošicích.
III. Děti s místem trvalého pobytu v Černošicích přihlášené k celodenní docházce*, u kterých je pouze jeden
z rodičů (zákonných zástupců), pokud oba rodiče žijí
ve společné domácnosti, přihlášen k trvalému pobytu
v Černošicích.
IV. Ostatní děti s trvalým pobytem ve městě přihlášené
k celodenní docházce*.
V. Děti bez trvalého pobytu v obci přihlášené k celodenní
docházce*.
VI. Děti, které se hlásí ke kratší než celodenní docházce.
Přednostně budou přijaty děti s trvalým pobytem v Černošicích.
* Školka umožní dřívější vyzvedávání, bude-li to rodiči požadováno.

Pokud zbývají volná místa po vyhlášení rozhodnutí o zápisech a přijetí všech žádostí dle výše uvedených podmínek,
přijme školka další děti v pořadí dle data podání dodatečné
přihlášky.
Přihlášky je možné podat do všech školek zřízených městem Černošice (nutno samostatně).
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z radnice

Ze 104. jednání Rady města Černošice (2. 12. 2013)
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJEKTU
Rada města Černošice:
• bere na vědomí informaci o zjištění havárie na
vodovodní přípojce v domě č. p. 1685 v Majakovského ulici; souhlasí s prominutím platby za část
stočného v množství 30 m3 z důvodu havárie vodovodní přípojky v domu č. p. 1685, neboť voda
nebyla vyčerpána do kanalizace;
• bere na vědomí informace o zjištění havárie vodovodu u RD č. p. 1733; souhlasí s prominutím
platby za vodné a stočné v množství 923 m3 z důvodu havárie vodovodu u měřícího zařízení pro
dům č. p. 1733 v Chodské ulici;
• bere na vědomí informace o potřebném zabezpečení vodních zdrojů; schvaluje 1) postup podle
části třetí čl. 4 směrnice města o zadávání veřejných zakázek a 2) rozpočtové opatření č. 136;
souhlasí s cenovou nabídkou společnosti AQUACONSULT, s. r. o., na provedení zabezpečení
zdrojů pitné vody za celkovou částku 58.620 Kč
bez DPH (režim přenesené daňové povinnosti);
• bere na vědomí informace o nutnosti vyčištění
splaškové kanalizace v části ulic Chebská a Libušina; schvaluje 1) postup podle části třetí čl. 4
směrnice města o zadávání veřejných zakázek, 2)
rozpočtové opatření č. 138; souhlasí s cenovou
nabídkou společnosti Brochier, s. r. o., na vyčištění splaškové kanalizace v ulicích Chebská a Libušina v celkové ceně 59.715 Kč bez DPH;
• schvaluje smlouvu o zprostředkování prodeje
pozemků parc. č. 6192/21, 6192/22, 6192/23,
6192/24 o celkové rozloze 1428 m2, všechny
v k. ú. a obci Černošice, ve vlastnictví Města Černošice se společnosti NAXOS, a. s., za odměnu
2,5 % z kupní ceny;
• bere na vědomí informace o nutnosti zpracování
znaleckého posudku pro posouzení stavu nekvalitně provedeného díla „Rekonstrukce některých
místních komunikací v Černošicích“ a návrhu jeho
oprav; souhlasí 1) s cenovou nabídkou laboratoře
TSK hl. m. Prahy na provedení měření rovnosti povrchu a kontrolu příčných sklonů ve výši 28.250
Kč bez DPH, 2) s cenovou nabídkou F. Luxemburka na vypracovaného znaleckého posudku ve
výši 65.500 Kč bez DPH, ve kterém budou zapracovány veškeré laboratorní rozbory a měření;
schvaluje rozpočtové opatření č. 141;
• souhlasí s opravou komínu ve Slunečné ul. č. p.
627 podle cenové nabídky Ing. Hradeckého ve
výši 43.503 Kč;
• nesouhlasí s vyvážením odpadních vod do ČOV
Černošice fekálními vozy společnosti GARBINE,
s. r. o., a to z kapacitních důvodů stávající ČOV;
• bere na vědomí žádost paní S. a informace
o stavu komínového tělesa v Poštovní 228; nesouhlasí se zakoupením nových kamen do bytu
č. 3 v Poštovní 228 - byt je vytápěn přímotopy
a takto jej nájemnice převzala, navíc komínové těleso nesplňuje technické parametry pro připojení
kamen na pevná paliva;
• souhlasí s přijetím daru - pozemků v Jitřní ulici - parc.
č. 1682/162 o výměře 604 m2 a pozemku parc. č.
1682/3 o výměře 150 m2 od paní D. W.; doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí daru;
• ve veřejné zakázce malého rozsahu „Pojištění

majetku Města a jím zřízených příspěvkových organizací“ souhlasí s vyloučením uchazeče č. 2
pro nesplnění podmínek stanovených zadávací
dokumentací; rozhoduje o výběru nejvýhodnější
nabídky uchazeče č. 1 - společnosti Allianz pojišťovna, a. s., k veřejné zakázce „Pojištění majetku
Města a jím zřízených příspěvkových organizací“
za celkovou cenu pojištění ve výši 469.856 Kč/
rok.
ÚSEK PRÁVNÍ
Rada města Černošice:
• schvaluje smlouvu se společností HINTON o odpovědnosti za případné poškození komunikace
Lipová vjezdem vozidel těžších 6t ke staveništi na
pozemku č. 3830/20 v k. ú. Černošice;
• bere na vědomí 1) nabídku společnosti Karim
Europe, s. r. o., na dodávku herních prvků pro
MŠ Topolská, 2) nabídku společnosti Karim Europe, s. r. o., na dodávku fitness prvků pro DPS;
souhlasí 1) s objednáním herních prvků pro MŠ
Topolská, 2) s objednáním fitness prvků pro DPS;
bere se souhlasem na vědomí, že tyto objednávky jsou realizovány postupem podle části třetí
bodu 4. 1 směrnice o zadávání veřejných zakázek.
FINANČNÍ ODBOR
Rada města Černošice:
• souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě
o běžném účtu, kterým se sjednávají podmínky
pro funkční využívání transparentního účtu pro
4 účty města;
• souhlasí s přesunem 175 tis. Kč na platy z prostředků na materiál (80 tis. Kč), opravy (50 tis.
Kč) a nájemné (45 tis. Kč) v rámci rozpočtu ZUŠ
Černošice.
ODBOR INFORMATIKY
Rada města Černošice:
• souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě
o běžném účtu, kterým se sjednávají podmínky
pro funkční využívání transparentního účtu pro
4 účty města;
• souhlasí s návrhem smlouvy se spol. Gepro,
s. r. o., na poskytování technické podpory geografického informačního systému MISYS-ČERNOŠICE na rok 2014 v ceně 155.480 Kč bez
DPH.
ODBOR ŠKOLSTVÍ KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU
Rada města Černošice:
• souhlasí s uzavřením smlouvy s tiskárnou JDS,
s. r. o., kde se budou tisknout IL;
• bere se souhlasem na vědomí záměr vydat
v roce 2015 historickou knihu o Černošicích u příležitosti 900. výročí první zmínky o městě.
ÚTVAR INTERNÍHO AUDITU
Rada města Černošice souhlasí s finančním darem ve výši 10.000 Kč za umístění na 1. místě ve
své kategorii a soutěžní oblasti v soutěži Dobrovolní
hasiči roku 2013.

ÚTVAR PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ A KOMUNIKACE
Rada města Černošice:
• schvaluje 1) vzor darovací smlouvy, 2) příspěvek
paní S. H. ve výši 30.000 Kč na opravu bytu poškozeného povodní 2013, 3) příspěvek panu P. L.
ve výši 30.000 Kč na opravu bytu poškozeného
červnovou povodní 2013; souhlasí s uzavřením
darovací smlouvy s paní S. H. a panem P. L.; neschvaluje 1) příspěvek paní Z. K. na opravu bytu
poškozeného červnovou povodní 2013. Dle Podmínek programu Podpora bydlení 2013 - krizový
stav, dotační titul č. 3 nelze příspěvek poskytnout
na stavbu určenou k rekreaci, 2) příspěvek panu
J. H. na opravu bytu poškozeného červnovou
povodní 2013. Dle Podmínek programu Podpora
bydlení 2013 - krizový stav, dotační titul č. 3 nelze příspěvek poskytnout na stavbu určenou pro
rekreaci;
• revokuje usnesení č. 65/209/2012 schválené
radou města č. 65 ze dne 29. 10.2012; nesouhlasí s podáním žádosti o dotaci na projektu „Regenerace zeleně sportparku Berounka“ - osázení
valu na SFŽP.
ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ
Rada města Černošice zřizuje 3 pracovní místa na
pomocné práce v rámci veřejně prospěšných prací
pro odbor technické služby na dobu určitou od 1. 1.
2014 do 31. 5. 2014; souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí
v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku spolufinancovaného ze státního rozpočtu
a Evropského sociálního fondu č. SPZ-VN-8/2013
č. projektu CZ.1.04/2.100/03.00015, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení, s Úřadem práce ČR.
BODY DO PROGRAMU DODATEČNĚ ZAŘAZENÉ
ČI UPRAVOVANÉ
Rada města Černošice:
• souhlasí s předloženými formuláři a podmínkami
pro grantové řízení v roce 2014;
• schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt
„Bruslení pro dětí Základní školy Černošice“ ze
Středočeského Fondu vzdělávání, sportu, volného času a primární prevence pro rok 2014 a zavazuje se spolufinacovat uvedený projekt ve výši
minimálně 5% z celkových nákladů projektu;
• schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Regenerace zeleně hřiště“ ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství pro rok 2014
a zavazuje se spolufinancovat uvedený projekt ve
výši minimálně 5 % z celkových nákladů projektu;
• schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt
„Hrací prvky k cyklostezce“ ze Středočeského
fondu cestovního ruchu pro rok 2014 a zavazuje
se spolufinancovat uvedený projekt ve výši minimálně 5 % z celkových nákladů projektu;
• jmenuje s účinností od 9. 12. 2013 PaedDr. Miroslava Luczku vedoucím odboru sociálních věcí
a zdravotnictví Městského úřadu Černošice;
• souhlasí s uzavřením Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny pro byt č. 2 ve Slunečné
č. p. 627 se společností CENTROPOL ENERGY,
a. s., která bude pro město dodavatelem el. energie v roce 2014.

Ze 105. mimořádného jednání Rady města Černošice (9. 12. 2013)
ÚSEK PRÁVNÍ
Rada města Černošice bere na vědomí doporučení hodnotící komise; rozhodla o vyloučení uchazeče CSAO, spol. s r.o., IČ: 44963823, z důvodu nesplnění technických požadavků na dodávaný předmět plnění; rozhoduje o vý8

běru nejvhodnější nabídky uchazeče KOMERSIA AUTO s.r.o., IČ: 60462710,
za 1.425.000 Kč bez DPH; bere se souhlasem na vědomí uzavření smlouvy
s KOMERSIA AUTO s.r.o..

z radnice

Ze 106. jednání Rady města Černošice (16. 12. 2013)
TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Rada města Černošice schvaluje 1) celkový počet zaměstnanců zařazených do Městského úřadu
Černošice na 207 k 1. 1. 2014, 2) nový Organizační řád Městského úřadu Černošice s účinností
od 1. 1. 2014; stanoví Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností s účinností od 1. 1. 2014.
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJEKTU
Rada města Černošice:
• souhlasí s nabídkou paní H. Č. na pronájem
části pozemku parc. č. 479/1 (ul. Riegrova)
o výměře 16 m2 v obci a k.ú. Černošice za cenu
50 Kč/m2/rok; schvaluje nájemní smlouvu na
část pozemku parc. č. 479/1 o výměře 16 m2
v obci a k. ú. Černošice mezi městem Černošice jako pronajímatelem a paní H. Č. jako nájemcem, a to na dobu určitou od 1. 1. 2014 do
31. 12. 2014 za cenu 50 Kč/m2/rok;
• souhlasí 1) s uzavřením smlouvy o narovnání se
spol. TOST.CZ na akci „Rekonstrukce hasičské
zbrojnice“ spočívající v prodloužení termínu dokončení o lhůtu, po kterou nebylo možné stavbu
provádět vzhledem k povodním, provedení prací
nad rámec uzavřené smlouvy o dílo v hodnotě
376.334,20 Kč vč. DPH a změně záručních
podmínek vztahujících se na dodatečně vybraný
barevný odstín fasády, 2) s uzavřením dodatku
č. 1 s projektovým ateliérem A15 na výkon technického dozoru investora, kterým se prodlužuje
termín výkonu této funkce o dobu výstavby za
cenu 15.931,67 Kč vč. DPH;
• souhlasí s nabídkou paní J. K. F. a paní I. N.
na pronájem pozemku parc. č. 2248/26 (ul.
Brněnská) o výměře 21m2 v obci a k.ú. Černošice za cenu 75 Kč/m2/rok; schvaluje nájemní
smlouvu na pozemek 2248/26 o výměře 21 m2
v obci a k.ú. Černošice mezi městem Černošice jako pronajímatelem a paní J. K. F. jako nájemcem, a to na dobu určitou od 1. 1. 2014 do
31. 12. 2014 za cenu 75 Kč/m2/rok;
• souhlasí s nabídkou pana A. J. na pronájem
pozemků parc. č. 4032 a 4033/2 (os. Na Klůčku) o celkové výměře 137 m2, oba v obci a k.ú.
Černošice, za cenu 25 Kč/m2/rok; schvaluje
nájemní smlouvu na pozemky parc. č. 4032
a 4033/2, oba v obci a k.ú. Černošice, mezi
městem Černošice jako pronajímatelem a panem A. J. jako nájemcem, a to na dobu určitou
od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 za cenu 25 Kč/
m2/rok;
• souhlasí s nabídkou paní M. B. na pronájem pozemků parc. č. 4048 o výměře 22 m2
a 4049/17 o výměře 305 m2 (pod Dobřichovickým kopcem), oba v obci a k.ú. Černošice, za
cenu 25 Kč/m2/rok; nesouhlasí se sjednáním
doby nájmu na dobu určitou minimálně 10 let či
na dobu neurčitou; schvaluje nájemní smlouvu na pozemky parc. č. 4048 a 4049/17, oba
v obci a k.ú. Černošice, mezi městem Černošice jako pronajímatelem a paní M. B. jako nájemcem, a to na dobu určitou od 1. 1. 2014 do
31. 12. 2014 za cenu 25 Kč/m2/rok;
• nesouhlasí s nabídkou pana A. M. na pronájem
části pozemku parc. č. 1160 (ul. Husova) o výměře 549 m2 v obci a k.ú. Černošice za cenu
20–30 Kč/m2/rok; trvá na svém usnesení č.
R/103/1/2013 ze dne 18. 11. 2013; ukládá
OISM opětovně zveřejnit záměr pronájmu části
městského pozemku parc. č. 1160 o výměře

•

•

•

•

•

549 m2 v obci a k.ú. Černošice za cenu min.
40 Kč/m2/rok na úřední desce Městského úřadu Černošice;
bere na vědomí doúčtování projektu „Zastávky 2012“ realizovaným z dotace ROP SČ ve
spolupráci se Svazkem obcí Regionem Dolním
Berounka, a z toho vyplývajícím podílem ve výši
144.518,20 Kč pro město Černošice; schvaluje rozpočtové opatření č. 147 a ukládá FO
zapracovat ho do rozpočtu;
bere na vědomí skutečnosti o využívání 18 zastávkových zařízení ve městě Černošice společností ARRIVA PRAHA,s.r.o, a z toho vyplývající
roční úhradu za jejich užívání ve výši 5.400 Kč
bez DPH; schvaluje smlouvu o využívání zastávkových zařízení;
souhlasí s použitím volejbalového hřiště u pláže
nacházející se na pozemku ve vlastnictví Povodí
Vltavy, s.p. pro přejezd stroje Komatsu D155W
(pásový dozer podvodní) z parkoviště u mlýna
do řeky z důvodu odtěžování nánosů po jezem
společností Hydroservis CZ, s.r.o. za předpokladu, že činnosti budou provedeny nejpozději
do 15. 4. 2014 a použité pozemky budou po
dokončení těžby uvedeny do původního stavu
do 30. 4.2014;
bere na vědomí předžalobní výzvu k úhradě
nákladů za zhodnocení bytu č. 2 v domě č.p.
627 ve Slunečné ulici zaslanou advokátkou
Mgr. Lenkou Moravcovou a stanovisko právního
oddělení k této věci; nesouhlasí se zaplacením
částky ve výši 539.300 Kč jako úhrady nákladů
za zhodnocení bytu č. 2, Slunečná 627 sdělené
právní zástupkyní bývalého nájemníka z důvodů
neprůkazného dokladování požadované částky;
ukládá Odboru investic a správy majetku zajistit
vypracování znaleckého posudku zhodnocení
úprav bytu č. 2;
souhlasí s vyřazením nedokončených investičních akcí jako zmařených z účetní evidence;
ukládá finančnímu odboru vyřadit zmařené investiční akce z účetní evidence.

ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A CESTOVNÍHO
RUCHU
Rada města Černošice:
• ruší usnesení rady města č. R/95/21/2013
ze dne 9. 9. 2013 a usnesení rady města č.
R/96/31/2013 ze dne 23. 9. 2013; pověřuje
1) odbor školství, kultury a cestovního ruchu rozhodováním o uzavírání nájemních smluv, jejichž
předmětem bude užívání kulturního sálu města,
vedoucího odboru školství, kultury a cestovního
ruchu podepisováním nájemních smluv, jejich
předmětem bude užívání kulturního sálu města;
• souhlasí s tím, aby pan David Dvořák byl ustanoven správcem kulturního domu na Vráži za
4.500 Kč měsíčně;
• souhlasí pro restauraci U Mlynáře a Libuše
s udělením výjimky z vyhlášky č. 5/2012 z čl.
č. III o rušení nočního klidu od soboty 28. 12.
do neděle 29. 12. maximálně však do jedné hodiny po půlnoci.
FINANČNÍ ODBOR
Rada města Černošice pověřuje starostu města projednáváním a schvalováním rozpočtových
opatření v kompetenci rady města, a to v období
od data posledního jednání rady města do 31. 12.
příslušného kalendářního roku.

ÚSEK PRÁVNÍ
Rada města Černošice:
• bere na vědomí informaci o soudním sporu
o určení vlastnictví k pozemku parc.č. 3120/2
v k.ú. Černošice (žalobce pan J. P. proti žalovanému - Městu Černošice); souhlasí, že proti
rozsudku ve věci o určení vlastnického práva
k pozemku parc.č. 3120/2 v k.ú. Černošice
nebude podáno odvolání;
• bere na vědomí informaci o soudním sporu ve
věci ekologické havárie v Chýnici - žaloba o náhradu škody.
ÚSEK PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ A KOMUNIKACE
Rada města Černošice:
• schvaluje 1) příspěvek paní … ve výši 22.626
Kč na opravu bytu poškozeného červnovou
povodní 2013, 2) příspěvek panu … ve výši
26.864 Kč na opravu bytu poškozeného červnovou povodní 2013, 3) příspěvek panu … ve
výši 28.885 Kč na opravu bytu poškozeného
červnovou povodní 2013, 4) příspěvek panu …
ve výši 17.629 Kč na opravu bytu poškozeného
červnovou povodní 2013; souhlasí s uzavřením
darovacích smluv s obdarovanými;
• schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt
„Oprava schodiště u ZUŠ Černošice“ ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek
pro rok 2014 a zavazuje se spolufinancovat uvedený projekt ve výši minimálně 5% z celkových
nákladů projektu.
ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ
Rada města Černošice bere na vědomí ukončení činnosti Sboru dobrovolných hasičů Černošice
ke dni 31. 12. 2013.
ODBOR INFORMATIKY
Rada města Černošice:
• souhlasí s uzavřením dodatku č. 3 k licenční
smlouvě č. 1390/2007 se spol. GEPRO na
převod práv k užívání programového vybavení
a dat v ceně 24.079 Kč vč. DPH;
• souhlasí s pořízením licence grafického návrháře pro systém GINIS od spol. GORDIC
v ceně 42.350 Kč vč. DPH.
BODY DODATEČNĚ ZAŘAZENÉ/UPRAVOVANÉ
Rada města Černošice:
• schvaluje rozpočtové opatření č. 146 a ukládá
finančnímu odboru zapracovat ho do rozpočtu;
• souhlasí s uzavřením smlouvy s Českou republikou - Ministerstvem práce a sociálních věcí na
rok 2014, jejíž předmětem je bezúplatné přenechání movitých věcí (výpočetní techniky vč.
software) do užívání;
• souhlasí s uzavřením smlouvy o odstranění odpadu se společností Rumpold - P s.r.o;
• souhlasí s uzavřením smlouvy o prodeji a nákupu tepelné energie mezi vlastníky jednotek
v domě se společností S.V.A., jakožto provozovatelem kotelny v nebytovém domě č.p. 2027
(kulturní sál);
• souhlasí s uzavřením smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny NN odběrného místa pro byt č. 2 ve Slunečné č.p. 627 se
společností ČEZ Distribuce, a.s..

9

z radnice

Ze 107. jednání Rady města Černošice (13. 1. 2014)
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJEKTU
Rada města Černošice:
• souhlasí s prodejem pozemků města parc. č.
3935/11 a 3926 o celkové výměře 159 m2
mezi ulicemi V Olšinách a V Habřinách oba
v obci a k.ú. Černošice (rokle Habřiny), dle
podané nabídky manželům B. a J. F. za cenu
1000 Kč/m2; schvaluje kupní smlouvu mezi
městem jako prodávajícím a manželi B. a J.
F. jako kupujícím o prodeji pozemků parc. č.
3935/11 a 3926 o celkové výměře 159 m2,
oba v obci a k.ú. Černošice; ukládá starostovi
předložit tuto kupní smlouvu zastupitelstvu;
• bere na vědomí informace o potřebě zpracování prostorové a funkční studie nového řešení
území současného areálu betonárny v Černošicích; souhlasí s cenovou nabídkou ing. arch.
Jana Červeného na zpracování prostorové
a funkční studie území současného areálu betonárny v Černošicích za celkovou cenu 25.000
Kč (včetně DPH); ukládá objednat tuto studii;
• souhlasí s uzavřením dodatku č. 13 ke
smlouvě o dodávce pitné vody se společností
Pražské vodovody a kanalizace, jehož obsahem je stanovení ceny vody pro rok 2014
(11,41 Kč/m3);
• souhlasí s návrhem nového rodinného domu
na pozemku parc. č. 2602/1 v ulici Dr. Janského podle neověřené studie zpracované Ing.
Ebenlendrovou v září 2013 pod podmínkou, že
dokumentace k ohlášení stavby nebo ke stavebnímu povolení bude předložena k novému
projednání v orgánech města;
• souhlasí s dělením pozemku parc.č. 3047/1
a se scelením pozemku vzniklého rozdělením
a označeného geometrickým plánem č. 435526/2013 jako 3047/6 a pozemku parc.č.
3047/2 podle návrhu doručeného dne 17. 12.
2013;
• souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy s manžely J. o nájmu bytu v budově hasičské zbrojnice, Srbská 999, a to na dobu určitou do 31.
12. 2014;
• souhlasí s opakovaným zveřejňováním záměru
prodeje pozemků parc.č. 6192/21, 6192/22,
6192/23, 6192/24 v ul. Zdeňka Lhoty v k.ú.
Černošice, ve vlastnictví města Černošice za
minimální nabídkovou cenu 6.000 Kč/m2, po
dobu, než bude učiněna nabídka;
• souhlasí s přijetím daru, pozemků v Jitřní ulici,
parc.č. 1682/162 o výměře 604 m2 a parc.č.
1682/3 o výměře 150 m2 od paní D. W.; doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí
daru;
• souhlasí s opravou městského mobiliáře na
křižovatce ul. Vrážská a ul. Karlštejnská firmou
SIACITY s.r.o. za cenu 30.523 bez DPH v souvislosti s pojistnou událostí.
FINANČNÍ ODBOR
Rada města Černošice:
• schvaluje rozpočtové opatření č. 4; ukládá
FO zapracovat ho do rozpočtu;
• souhlasí s čerpáním investičního fondu Základní umělecké školy Černošice ve výši 7.400
Kč na zhotovení dokumentace pro stavební povolení na opravu vnějšího schodiště dle žádosti
ředitelky školy;
• bere na vědomí informace o situaci s ukončováním vymáhání exekutorským úřadem Mgr.
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Višvadera a nákladech s tím spojených; ukládá
finančnímu odboru 1) uhradit poplatky za ukončení případů dle usnesení v právní moci v celkové částce 129.740 Kč, a to formou zápočtu
proti pohledávce města; schvaluje rozpočtové
opatření č. 2.
ÚTVAR INTERNÍHO AUDITU
Rada města Černošice:
• bere na vědomí přesun kompetencí z útvaru interního auditu na odbor školství, kultury
a cestovního ruchu ohledně správy budovy
v Radotínské 1128, Černošice; schvaluje rozpočtové opatření č. 3 a ukládá finančnímu odboru zapracovat ho do rozpočtu;
• bere na vědomí protokoly z veřejnosprávních
kontrol provedených u příspěvkových organizací zřízených městem Černošice; ukládá 1.) Základní škole, Mateřské škole Karlická, Základní
umělecké škole, Mateřské škole Barevný ostrov, Mateřské škole Topolská provést nápravu
zjištěných nedostatků a informovat o provedených opatřeních útvar interního auditu;
• schvaluje objednávku benchmarkingových služeb na rok 2014 u Vzdělávacího centra pro veřejnou správu ČR, o. p. s. za cenu 39.930 Kč
s DPH.
ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ
Rada města Černošice:
• schvaluje program 31. zasedání zastupitelstva;
• schvaluje výkupní smlouvu OV na vozidlo Škoda Fabia Sedan z roku 2003 v celkové výši
50.000 Kč;
• schvaluje výkupní smlouvu OV VYKS/70 na
vozidlo Škoda Felicia Combi, Facelift GLX
z roku 1998.
ÚSEK PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ A KOMUNIKACE
Rada města Černošice:
• revokuje usnesení č.R/95/29/2013 schválené Radou města č. 95 ze dne 9. 9. 2013;
schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt
„Posílení SPOD na ORP Černošice“ do Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost;
• souhlasí s přijetím dotace ve výši 6.732.617
Kč na projekt „Posílení SPOD na ORP Černošice, reg.č. CZ.1.04/3.1.03/C2.00016“ od
Ministerstva práce a sociálních věcí, výzva C2;
ukládá tajemníkovi MěÚ předložit radě města
Organizační řád se zapracovanými změnami personální rozšíření oddělení sociálně-právní
ochrany dětí z důvodu přijetí projektu z OP LZZ
„Posílení SPOD na ORP Černošice“.
MĚSTSKÁ POLICIE
Rada města Černošice schvaluje provedení
povinné kalibrace laserového měřiče rychlosti Pro
Laser III za cenu 23.540 Kč bez DPH a bez ceny
za dopravu. Kalibraci provede výrobce měřícího
zařízení společnost Lavet s.r.o.
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A CESTOVNÍHO
RUCHU
Rada města Černošice:
• jmenuje Konkursní komisi na obsazení funkce
ředitele/ředitelky Základní školy Černošice,

okres Praha - západ v tomto složení: předsedkyně komise: PhDr. Lenka Kalousková, PhD.
- zástupce zřizovatele, Členové komise: Mgr.
Filip Kořínek - zástupce zřizovatele; Mgr. Evženie Němečková - zástupce pedagogických
pracovníků školy, Mgr. Petr Jiroš - zástupce
České školní inspekce, Mgr. Michaela Pažoutová - zástupce za srovnatelné školské zařízení,
Mgr. Petr Hopfinger - zástupce školské rady,
Dita Sýkorová - zástupce Krajského úřadu Středočeského kraje.
ODBOR DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
Rada města Černošice bere na vědomí ukončení práce tajemníka komise sociální a pro seniory pí. M. Haspeklové; jmenuje člena komise
sociální a pro seniory paní Marcelu Haspeklovou
s okamžitou účinností a tajemníka komise sociální
a pro seniory paní Jaroslavu Krčilovou s okamžitou účinností.
BODY DODATEČNĚ ZAŘAZENÉ/UPRAVOVANÉ
Rada města Černošice:
• souhlasí s finanční podporou pro základní organizaci Českého svazu včelařů Černošice za
účelem oslav 100. výročí založení s tím, že po
předložení účetních dokladů bude poskytnut
příspěvek ve výši skutečných nákladů, maximálně však 10.000 Kč; schvaluje rozpočtové
opatření č. 5 a ukládá finančnímu odboru zapracovat ho do rozpočtu;
• souhlasí s provedením opravy poškozených
ramen na čelní lopatě u traktorbagru autorizovaným servisem Phoenix-Zepellin, spol s .r.o.,
Lipová 72, 251 70 Modletice.
Plná znění zápisů 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.

Nálepky
na popelnice
Poplatek za odpad je splatný do konce
března. Zaplatit ho lze převodem nebo hotově v pokladně městského úřadu a v technických službách. Nálepky na popelnice
pro rok 2014 budou mít modrou barvu.
Podrobné informace najdete v příštím
čísle IL.
Renáta Petelíková

z radnice/z města a okolí

AKCE KONTEJNERY JARO 2014
8. 3. od 8.00 – 12.00
n Mokropeská (roh na Višňovce) n Vráž (samoobsluha u trafiky) n U Mašitů n Mokropsy (Šeříková)

15. 3. od 8.00 – 12.00
n Mokropsy (Dr. Janského) n Černošice (Libušina) n Černošice (Karlická) n Černošice (u kostela)

22. 3. od 8.00 – 12.00
n Černošice (Poštovní) n Mokropsy (u pekárny) n Vráž (Husova – Majakovského) n Vráž (Slunečná – u kontejnerů na plasty)

29. 3. od 8.00 – 12.00
n Vráž (Dobřichovická – u trafostanice) n Karlštejnská (u trafostanice) n Černošice (Radotínská – Sadová) n Černošice (v Kosině)

5. 4. od 8.00 – 12.00
n Chatové osady n Na Vírku n Na Drahách (u hřiště) n V Habřinách n V Lavičkách
Co do kontejnerů nepatří:
Sklo, plasty, papír, železný šrot (lze odevzdat hasičům Mokropsy, nebo do TS), lednice, veškerý elektroodpad = nebezpečný odpad (zdarma do
TS), barvy, ředidla a jiné chemikálie (zdarma do TS), bioodpad (větve, tráva apod. se sváží každou středu z hnědých nádob určených na bioodpad).
Prosíme občany, aby dbali pokynů obsluhy kontejnerů, odpad ukládali pouze do kontejnerů a neznečišťovali okolí.

Národní divadlo
seniorům
V únoru nabízí Národní divadlo divákům ve věku
65 + tato představení za zvýhodněné vstupné
100 Kč:
Činohra
Enron (L. Prebble) – 2. 2. v 19.00 – Stavovské
divadlo (II. balkon a galerie)
Strýček Váňa (A. P. Čechov) – 8. 2. v 19.00 –
Stavovské divadlo (II. balkon a galerie)
Strakonický dudák (J. K. Tyl) – 12. 2. v 19.00
– Národní divadlo (II. balkon a galerie)

Nosorožec (E. Ionesco) - 16. 2. v 19.00 –
Nová scéna (celé hlediště)
Opera
Její Pastorkyňa (L. Janáček) – 8. 2. v 19.00 –
Národní divadlo (II. balkon a galerie)
Gloriana (B. Britten) – 16. 2. v 19.00 – Národní divadlo (II. balkon a galerie)
Kouzelná flétna (W. A. Mozart) – 18. 2. v 19.00
– Stavovské divadlo (II. balkon a galerie)
Bohéma (G. Puccini) – 27. 2. v 19.00 – Státní
opera (II. balkon)
Jakobín (A. Dvořák) – 28. 2. v 19.00 - Národní
divadlo (II. balkon a galerie)

Černošičtí studenti Virtuální
univezity 3. věku promovali

Balet
Don Quijote (L. Minkus) – 16. 2. ve 14.00 –
Státní opera (I. balkon - včetně loží) a II. balkon)
Popelka (S. Prokofjev) – 27. 2. v 19.00 – Národní divadlo (I. a II. 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, 410, 438 info@narodni-divadlo.cz
Vstupenky je možné zakoupit vždy od 25. dne
předcházejícího měsíce.
Dana Jakešová

Foto: V. Svoboda

Je tomu více než 3 roky, kdy začala v Domě s pečovatelskou službou
Virtuální univerzita třetí věku. A právě tento rok promovali první senioři z konzultačního střediska Černošice. Slavností den se odehrával
v aule České zemědělské univerzity v Praze 6 – Suchdole. Ke slavnostnímu aktu se tu sešlo bezmála 140 seniorů z celé republiky. Dopolední program začal závěrečným seminářem, kde jsme slavnostně
převzali osvědčení za poslední semestr. Samotná promoce začala
krátce po poledni. Za naše středisko při ní převzalo osvědčení o absolvování univerzity 3. věku osm studentů. Gratulujeme!
Miroslav Střejček, vedoucí odboru DPS
Foto: DPS

-- 40 seniorů si užilo skvělou zábavu. --

Předsilvestrovský večer
v Domě s pečovatelskou službou
O den dříve, než tomu má skutečně být, tedy 30. prosince 2013, se
společenská místnost v DPS oděla do silvestrovského kabátu. Poprvé
byl tento večer zpřístupněn všem černošickým seniorům, nejen těm
z DPS. Celkem pozvání přijalo 40 seniorů. O hudební produkci se
postaral pan Leoš Holan, který nás pravidelně navštěvuje každou třetí
středu v měsíci v rámci hudební kavárny. Připraven byl i doprovodný
program v podobě soutěží, tomboly, videí z DPS a nechyběl ani malý
ohňostroj. Společný večer nakonec skončil až po 23. hodině.

-- 16. leden byl pro několik seniorů z Černošic slavnostní. --

Miroslav Střejček, vedoucí odboru DPS

11

z města a okolí

Úl – domov našich včel

FOTO: autor

dají včely své zásoby. Právě
z medníku včelař odebírá
med, nejcennější produkt.
Plodiště a medník jsou vyplněny rámky, v nich včely
stavějí buňky tvaru pravidelného šestihranu a v nichž
se nacházejí med, pyl
a voda. V plodišti do těchto
buněk klade matka vajíčka
(až 1400 denně), z nichž
se rodí noví jedinci včelího
-- Do proskleného úlu se budete moc podívat při oslavách 100 let
včelařského spolku. -společenství.
Mezi plodištěm a medČasto můžete spatřit včelaře, který stojí před
níkem bývá tzv. mateří mřížka, která nedovoluje
svými úly a hledí na jejich česna. Ano, to není
matce klást vajíčka i v medníku. Naši včelaři pookamžik pouhého zamyšlení, ale především sleužívají rámky různých rozměrů a není bez zajímadování kvality včelstva na základě množství včel,
vosti, že „rámková míra“ je nejčastěji diskutovakteré se na česno přilétají a z něhož odlétají, poným včelařským tématem.
hled na nožičky včel obalené pylem, pohled na
včely, které právě přinesly do úlu nektar z ovocKvalita a síla včelstva
ných stromů a květů, základní surovinu pro tvorNěkteří včelaři používají úly zateplené, silnobu medu.
stěnné, s tepelně izolační vrstvou polystyrénu.
Včelí úl je neodmyslitelnou součástí našich
Jiní dávají přednost tenkostěnným úlům. Vězahrad, luk a lesů. Vzhlížejme na něj jako na
decký výzkum totiž přinesl poznatek, že tepelné
dům, v němž se odehrává složitý způsob života
vlastnosti úlu nemají prvotní vliv na kvalitu a sílu
opylovačů našich rostlin a jako na továrnu, v níž
včelstva. Určujícím prvkem je kvalitní včelí matse vyrábí med.
ka.

Při procházce vesnicemi, městy i volnou přírodou můžeme spatřit včelí příbytky, buď jednotlivě, nebo v různých uskupeních. Lidé většinou
z uctivé vzdálenosti hledí na včelí úly a kladou si
otázky, jak úl skutečně vypadá a jak se včelám
uvnitř žije. To vše budou mít možnost zjistit všichni návštěvníci oslav 100 let včelařského spolku
pro Černošice a okolí v září tohoto roku.
Pojďme v krátkosti nahlédnout do úlu již teď.
V dávné minulosti žilo včelí společenstvo v dutinách stromů. Teprve v době přenosu včelstev
k sídlům začal člověk tvořit zařízení, které muselo vyhovovat biologickým potřebám včel. V historii tak vzniklo velké množství typů úlů, které se liší
velikostí a vnitřním uspořádáním, samozřejmě
i vzhledem. Připomeňme např. malované čelní
stěny úlů našich slovinských přátel.
Jak vypadá úl
Základní částí úlu je plodiště, prostor, kde včely žijí po celý rok. V plodišti odchovává včelstvo
dělnice, trubce, žije zde matka ve společenství
a včely v něm přezimují. Při pohledu na úl se jedná o jeho spodní část, která je postavena na dnu
(podmetu) s výletem pro včely – česnem.
Dalším prostorem je medník posazený na plodišti. Je to část, o niž včelař rozšiřuje prostor úlu
a kam v době sezony a největší aktivity včel uklá-

Luděk Sojka

Jarmareční divadlo na Černošických farmářských trzích
Projekt doprovodného kulturního programu
farmářské trhy provází již od sezóny roku 2011.
Vznikl z popudu obohatit účelnou aktivitu (nákup potravin) o umělecký rozměr, dopřát návštěvníkům více prostoru pro interakci mezi
sebou i pobavení, a dosáhnout tak vytyčeného
cíle – aby farmářské trhy nebyly jen alternativou
k supermarketu, ale hlavně pravidelnou, oblíbenou společenskou událostí, kde se dozvíte
nejnovější klevety, potkáte známého, kterého
jste dlouho neviděli, a budete mít pocit větší
sounáležitosti s místem, kde žijete.
Z počátku bylo naší snahou obsáhnout kulturní náplní celé spektrum návštěvníků trhů. Po
prvním roce se ukázalo, že návštěvníci vyhledávají hlavně dětská představení. Zaměření doprovodného programu jsme tedy zacílili především
na dětské předškolní a mladší školní publikum
a jako formu zvolili profesionální loutkové diva-

delní soubory s alternativnějším přístupem k látce a výtvarné dílny. Se stejným cílem jsme šli
i do sezóny roku 2013.
8 představení a 7 dílniček
Mohli jste tak navštívit 8 divadelních představení a pobavit se s dětmi u 7 výtvarných dílen.
Mezi protagonisty byli i dva obyvatelé Černošic,
divadlo Cylindr paní Ivety Duškové a profesionální klaun Števo Capko. Dalšími pak byly soubory z uskupení Damúza a Loutky bez hranic.
Dílny vedla terapeutka z Psychiatrické léčebny
v Bohnicích, Michaela Fleissig.
Návštěvnost všech akcí byla nad naše očekávání, dokonce i na představení divadla Cylindr,
které jsme pro nepřetržité proudy deště museli
přesunout do přístřešku na zahradě vily Tišnovských, přišly děti vyzbrojené pláštěnkami, deštníky a odhodláním shlédnout divadlo v dešti.

Komu patří poděkování
Propagace probíhala formou plakátů, aktualit na webových a Facebookových stránkách
Černošických farmářských trhů a článků v Informačních listech.
Celý projekt byl v minulém roce financován
především z kulturního grantu města Černošice, finančního daru paní Dany Bukovičové
a rozpočtu občanského sdružení TAK. Výtvarné
dílny se mohly uskutečnit díky vkladu a nezištné
účasti její lektorky – Michaela Fleissig, která je
vedla bez požadavku na odměnu či kompenzaci
za použitý materiál. Realizace celého projektu
doprovodného programu farmářských trhů by
nebyla možná bez aktivní účasti členů TAK,
o. s., kteří jej řídili bez nároku na honorář. Tímto
bychom rádi všem velmi poděkovali!

2x FOTO: TAK

-- Divadélka na farmářských trzích si děti velmi oblíbily. --
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Mikulášské trhy v CENTRU VRÁŽ
Začátkem prosince 2013 proběhl již čtvrtý ročník Mikulášských trhů na
Vráži. A měly opět dvě roviny. Přímo na náměstí u Tesca bylo bezmála
60 stánků s adventním zbožím, zajímavými dárečky a spoustou dobrůtek,
tradičním trdlem či svařákem. Druhou rovinou byl kulturní program, letos
skutečně bohatý, který se odehrával v novém městském sále umístěném
v proskleném suterénu jedné z budov obklopujících náměstí.
Možnost pořádat většinu kulturního programu ve vyhřátém novém sále
bylo velkým přínosem pro tuto akci. Velké poděkování patří Městu Černošice za poskytnutí tohoto zázemí a zejména panu Pavlu Blaženínovi za
zajištění ozvučení a osvětlení divadélek a za organizační zajištění provozu
sálu po dobu konání této celodenní akce. Jedno z divadélek bylo i Městem zaplaceno, nad rámec poskytnutého grantu, který byl ve výši 6.000
korun.
Další příjemnou změnou kromě dokončených prostor městského sálu
byly i prostory pro tvůrčí dílnu, které poskytl pan Jiří Kozumplík z RK Century 21. Děti tak mohly v teple péct vánočky a perníčky, tvořit pod vedením lektorky Lucie Müllerové z černošické Minidílny Šikulky nebo si upříst
ovečku z pravé vlny na kolovrátku. Nově byl na náměstí také k vidění betlém s živými zvířátky. V rámci trhů byl za doprovodu sboru Chorus Angelus
rozsvícen vánoční strom, který již začátkem prosince ozdobily děti z MŠ
Karlická a všichni malí návštěvníci mohli přivítat Mikuláše s čertem a andělem.

FOTO: archiv organizátora

-- Nový kulturní sál města zažil při Mikulášských trzích
zatěžkávací zkoušku. --

Mikulášské trhy měly i loni velkou návštěvnost a jejich pořádání se stalo
součástí tradičních vánočních akcí v Černošicích. Zajištění akce probíhalo
v úzké spolupráci se společností IBS-ROKAL s.r.o., která poskytla prostory náměstí a která se podílí nejen sponzorsky, ale pomáhá i organizačně.
Celkové náklady na akci činily kolem 40.000 korun, téměř polovinu nákladů tvořily náklady na doprovodný kulturní program.
Věřím, že i v letošním roce se můžete na Mikulášské trhy těšit. Přeji vám
krásný nový rok 2014.
Kristýna Pánková
organizátorka Mikulášských trhů

Černošická komorní filharmonie:
ohlédnutí za loňskou sezónou
Po 15 letech pořádání koncertů klasické hudby
nejen v Černošicích vím, jak obtížné je zaplatit je. Lidé na ně chodí málo, obávají se, že to
bude nuda a pokud už dorazí, nebývají ochotní
platit vyšší než symbolické vstupné. Nacvičit
klasiku přitom stojí stovky i tisíce hodin práce,
takže normální muzikant si najde radši kapelu
nějakého lehčího žánru, kde nepotřebuje cvičit
vůbec a vydělá si 2-3krát tolik. Vlastně se divím,
že vůbec klasika někoho občas ještě zajímá.
Jenže je v ní určitá síla. A dostatečný počet lidí,
kteří jsou schopni ji vnímat, dal vzniknout také
koncertům Černošické komorní filharmonie.
Orchestr, jehož jádrem je rodinné duo Jana
a Anny Poulových, letos přilákal ke spolupráci
umělce z absolutní hudební špičky. Díky upozornění Pavla Blaženína z odboru kultury na
možnost získání grantu jsem s orchestrem loni
uvedl díla, na která dosud nemělo cenu ani pomyslet.

Tři významné koncerty
Díky grantu jsme měli v červnu 2013 tu čest
doprovázet harfistku Kateřinu Englichovou.
Světovou sólistku, která si Černošice zařadila
do diáře mezi Chicago a Petrohrad, vystoupila
zde bez nároku na honorář s absolventkou ZUŠ
Černošice ze třídy Ilji Lochmanna Ivou Marešovou. Předvedly spolu Koncert pro flétnu a harfu W. A. Mozarta, jemuž předcházel Bachův
houslový dvojkoncert, který jsem zahrál s absolventkou své houslové třídy Annou Poulovou.
Druhý koncert 18. 8. vedl zkušenou rukou
sbormistr, dirigent, zpěvák a multiinstrumentalista Stanislav Mistr. Se svými Pražskými Pěvci
po úvodním Beatus Vir A.Vivaldiho překvapil
netradičním, ale zcela přesvědčivým pojetím
Lužanské mše A. Dvořáka a kromě brilantního
dirigentského výkonu zpíval tenorová sóla i tenorový part sboru.
Do třetice to pak bylo v listopadu setkání
FOTO: archiv ČKF

-- Světoznámá harfenistka Kateřina Englichová vystoupila společně
s Černošickou komorní filharmonií díky grantu města. --

hudby středověku a současnosti. Tento koncert jsem zahájil Hudbou pro černošický kostel,
skladbou vznikající spontánně přímo na místě
s využitím systému středověkých stupnic, které
mohou při troše odvahy znít velice současně.
A celý cyklus uzavřela Missa Brevis Jiřího Pavlici se zvony, tympány, ale i rozvernými lidovými
rytmy.
Poděkování
Děkuji Městu Černošice, které se podílelo
téměř ze dvou třetin na nákladech těchto koncertů. Zejména jsem ocenil pružnost, s jakou
dokázalo zareagovat na finanční potíže s provedením Lužanské mše a původní nedostatečnou
částku navýšilo více než dvojnásobně - kvůli
Dvořákovi. Podle ohlasů, které koncert vzbudil,
to bylo správné rozhodnutí. Pokud bude stejně
velkoryse nakládat se svými penězi na hudbu
v Černošicích i v tomto roce, mám v plánu s ČKF
a Pražskými Pěvci s účastí místních výborných
hudebníků a zpěváků provést před Velikonocemi jednu z nejkrásnějších skladeb vůbec - Janovy Pašije J. S. Bacha a během roku Haydnův
violoncellový a Mozartův houslový koncert.
Dík patří i Janu Poulovi, který kromě osobního nasazení violoncellisty pohotově zacelil
nenadálé díry v rozpočtu a se svým autem obětavě vozil nástroje i hudebníky, ZUŠ Černošice
s ředitelkou Ludmilou Plzákovou, která poskytla
zázemí pro zkoušky sboru i orchestru a jejím žákům, kteří se koncertů zúčastnili. Klarinetistka
Anastázie Rišková zvládla svůj part v Pavlicovi
ve svých 11 letech. Ivan Látal se skvěle postaral
o osvětlení. Ještě kdyby se tak našel sponzor,
abych polovinu té chybějící třetiny nákladů nehradil z vlastní kapsy a muzikantům i zpěvákům
mohl dát honoráře, jaké si zaslouží. Nejlépe
ten, kdo připustil, aby v novém koncertním sále
na Vráži při jeho neuvěřitelné ceně (stačila by
na 100 let koncertních sezón ČKF jako byla ta
loňská) chyběla šatna pro účinkující a prostor
pro provádění orchestrálních skladeb.
Václav Polívka
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Představujeme černošické restaurace
Luna restaurant
www.lunarestaurant.cz
Dr. Janského 603, Černošice – Mokropsy
Telefon: 251 642 126, E-mail: luna@lunarestaurant.cz
Otevírací doba: Po - Ne 11.00–22.00 (Pá + So až do 23.00)
Luna Restaurant je restaurací rodinného typu s kapacitou 60 míst poskytující příjemné posezení s výhledem na brdské lesy. Místní kuchyně nabízí středomořské a mezinárodní speciality - steaky, ryby, těstoviny, saláty, domácí
dezerty. Pro milovníky pizzy je na výběr 34 druhů voňavých a křupavých
pizz, pečených v klasické peci, vytápěné dubovým dřevem. K jídlu si můžete vybrat ze široké nabídky kvalitních italských a moravských vín. Ve všední
den zde jako pozornost podniku dostanete kávu Lavazza k jídlu zdarma.
Celá restaurace je kompletně nekuřácká a v letních měsících klimatizovaná. V letním období je navíc k dispozici zahrádka pro dalších 20 hostů.

Starý dům
www.stary-dum.cz
Radotínská 40, Černošice
Telefon: 251 643 529, 774 718 889 (restaurace)
E-mail: stary-dum@centrum.cz
Otevírací doba: Po – Ne 11.30–22.00
Starý dům - penzion a restaurace s převážně italskou kuchyní nabízí příjemné posezení ve stylovém interiéru. V jídelníčku najdete domácí těstoviny, pizzu, noky,
rizota, masa na grilu a velmi oblíbené saláty. Jídla jsou připravována minutkově,
neboť čerstvost, kvalitní suroviny a jídla bez glutamátu jsou naší prioritou. Dochucujeme převážně solí, pepřem a čerstvými bylinkami.
V létě máme venkovní posezení s pískovištěm pro děti. Realizujeme svatby a různé
oslavy včetně Silvestra spojené s živou hudbou a tancem. Nejen pro tyto příležitosti
je možné si objednat venkovní grilování, např. celého prasete.
Ubytováváme již od 400 Kč za osobu. Cena se také odvíjí od počtu a délce ubytování.

Restaurace Aquarius
www.aquarius-restaurant.cz
Táborská 2024, Černošice
Telefon: 251 510 552,
E-mail: rezervace@aquarius-cernosice.cz
Otevírací doba: denně 11.00–22.00
Restaurace Aquarius se nachází na kopci v areálu nového Centra Vráž přímo u hlavní
cesty směrem na hrad Karlštejn. Klademe důraz na používání kvalitních surovin, domácí
výrobu, včetně těstovin, gnocchi, dezertů a limonád bez zbytečného používání umělých
dochucovadel nebo polotovarů. Každý den můžete ochutnat naše výhodné denní menu
a o víkendech speciální nabídky.
Naše restaurace je nekuřácká a kompletně bezbariérová. V létě nabízíme příjemné
posezení na venkovní zahrádce a pro naše nejmenší zákazníky máme připravený dětský
koutek i přebalovací pult. Wi-fi připojení je samozřejmostí.
Pro další informace včetně nabídky jídel navštivte naše webové stránky a najdete nás
i na facebooku nebo lunchtime.cz.

Bolleta - bar restaurace
www.bolleta.cz
Karlštejnská 255, Černošice
Telefon: 251641009, E-mail: info@bolleta.cz
Otevírací doba: Po – Čt 11.00–23.00, Pá
11.00–01.00
So12.00–01.00
Ne
12.00–22.00
Bolleta v Karlštejnské ulici vás na první pohled zaujme stylovým designem navozujícím
přátelskou atmosféru. Kromě nabídky piv mnoha značek předkládáme pestrou nabídku
hotových jídel i o víkendech, dále nabídku ze stálého jídelního lístku a letní i zimní menu,
každé s použitím čerstvých sezónních produktů. V letních měsících je otevřena zahrádka s grilem a koktejlovým barem, a také je zde pro děti prostor na trávě.
Již tradičně, vedle oslav a večírků, pořádáme vítání Beaujolaise s nabídkou francouzských specialit či Kubánský večer s tancem na trávě a koktejly. Přijďte třeba na naše
oblíbená kuřecí křídla, vyberte si z nabídky Burgerů podávaných s křupavými hranolky,
nebo přijďte na sklenku vína a k tomu si dopřejte naše lákavé speciality, jako je např.
Tapas plate s grilovanou zeleninou....
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Restaurace „Pod Lípou“
Dobřichovická 754, Černošice
Telefon: 603 533 878
Provozní doba: Po–Čt 11.00–23.00 Pá–So 11.00–24.00
Ne
11.00–22.00
Restaurace se nachází na Vráži (kousek od Tesco). Nabízí kuřáckou a samostatnou
nekuřáckou část, ve které naleznete také dětský koutek. Denně si vyberete z bohaté nabídky hotových jídel, jakož i z minutkového jídelního lístku.
Salonek s kapacitou 50 míst je možné využít třeba pro uspořádání svatby či jakékoliv jiné oslavy. V celém objektu se bez problémů připojíte na internet (bezplatně).
V létě je kapacita rozšířena o letní zahrádku s dětským koutkem.

Bolleta Beach Bar
www.bolleta.cz
Městská pláž Černošice (na konci ulice Dr. Janského)
Tel.: 731118472, E-mail: info@bolleta.cz
Otevírací doba: dle počasí květen – září 10.00–20.00
Restaurace Bolleta provozuje v letních měsících městskou černošickou pláž. Písečná pláž je na břehu Berounky pod mokropeským jezem a najdete tam nově zrekonstruované beachvolejbalové hřiště, prostor pro opalování na dřevěných platech
i odpočinek na nových travních kobercích a koktejlový bar s občerstvením pro velké i malé. Kromě nealkoholických nápojů nabízí například oblíbené Mojito, točené
pivo, zmrzlinky a jiné dobroty pro děti. O víkendech je připraveno i grilování.
Přijeďte třeba po nově zrekonstruované cyklostezce příjemně posedět na pláž,
kde vás čeká Bolleta Bech Bar s chillout zónou!

Restaurace na zimním stadionu
www.lunchtime.cz/zimni-stadion-cernosice
Fügnerova 1244, Černošice
Kontakt: 606 575 226
Otevírací doba: Po – So 10.30–23.00
Ne 11.00–23.00
Restaurace na zimním stadionu nabízí denně širokou nabídku čerstvých jídel. Denní nabídku najdete na Lunchtime.cz. Jako jediní v Černošicích točíme tankové pivo. Restaurace je klimatizována. K dispozici je wifi zdarma.
V létě se kapacita restaurace rozšiřuje o zahrádku se 40 místy a dětským hřištěm.

Cellarius - vinotéka, caffetterie, delikatesy

Steak Bar

www.cellarius.cz
Centrum Vráž (naproti Tesco), Mokropeská 2026, Černošice
Telefon: 313 034 387, 603 170 679
E-mail: cernosice@cellarius.cz
Provozní doba: Po – Ne 10.00–20.00
Vinotéka a prodejna delikates Cellarius nabízí velký výběr kvalitních
vín a destilátů z celého světa a široký sortiment středomořských lahůdek (vážené sýry, prosciutto, jamon domácí klobásky, olivy, saláty). K dostání jsou i pralinky a čokoláda z tradiční české manufaktury
Kamila. Na přání vám zhotoví dárkové balíčky a koše a také připraví
studené mísy.
Vše si ale můžete dát i na místě. V patře se totiž nachází kavárna,
vinárna a degustační prostor s galerií. Podává se zde skvělá káva,
čaj, teplé i studené alkoholické i nealko nápoje v naší kavárně. Probíhají tu řízené degustace. Prostor je rovněž vhodný pro soukromé
akce (kapacita 26 osob).
V létě můžete posedět na zahrádce.

Masopustní náměstí, Černošice
Telefon: 606 151 908
Otevírací doba: denně
11.00–23.00 (pá + so do 24.00)
„STEAK BAR U MLÝNA“ se stěhuje do
prostor hostince U mlynáře (dříve U Libuše) na Masopustním náměstí. Zde
vám k posezení v příjemném prostředí
nabídneme například rozšířený jídelní
lístek nejen o polední nabídku. Těšíme
se na vaši návštěvu.

U Mitášů - vinárna a vinotéka
www.umitasu.cz
Komenského 109, Černošice
Telefon: 602 280 036
Provozní doba: Po–Čt 16.00–22.00
Pá–So 16.00–24.00
Vinárna U Mitášů nabízí posezení v příjemném stylovém prostředí. Sklenička některého
z moravských vín z Blatničky, k tomu dobré olivy, sýry a uzeniny nebo třeba koláčky
z Moravského Slovácka požitek ještě umocní. Ochutnat můžete rovněž vyhlášená pečená žebra, kolena a domácí moravské klobásy či jitrnice. V nabídce jsou také moravské destiláty, 10 druhů sudových vín i zahraniční vína. Zkrátka zde nepřijdou ani pivaři.
Točí se pivo Kokeš z rodinného pivovaru.
U Mitášů si můžete uspořádat i rodinnou oslavu, dětskou party či firemní večírek.
Vinárna má kapacitu 30 osob, vinný šenk 12 osob. V létě je navíc k dispozici zahrádka se 40 místy. Nechybí ani dětské hřiště s pískovištěm.
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Club Kino Černošice
www.clubkino.cz
Fügnerova 263, 252 28 Černošice
Tel.: +420 251 640 397
E-mail: clubkino@clubkino.cz
Otevírací doba: Po–Út zavřeno, St–Čt 18.00–24.00
Pátek 15.00–24.00 Sobota 15.00–3.00 Neděle 15.00–20.00
Club Kino je atraktivním místem s originální tématickou výzdobou večerního náměstíčka v historickém stylu. Při návštěvě klubové restaurace budete
pohlceni nádhernou atmosférou, která na vás dýchne hned při vstupu.
Prostředí je ideálním místem pro společnou večeři, odreagování po náročném dni pobavením při konání různých společenských a kulturních akcí
apod. O odvětrávání se stará klimatizace, nemusíte mít tedy obavy ze zakouřených prostor. K dispozici je i stylová letní zahrádka s letním barem.
Na přání klientů pořádáme nejrůznější soukromé (ne)uzavřené akce. Například oslavy svateb, narozenin, firemní večírky s doprovodnou kapelou,
rauty apod.
Točíme pivo Pilsner Urquell, Gambrinus a Velkopopovického Kozla, pro
děti je k dispozici točená kofola. Denně je k dispozici tradiční česká minutková kuchyně. Těšíme se na vaši návštěvu.

Další restaurace, bary a cukrárny v Černošicích
Cukrárna Hájek & Hájková
www.cukrarna-hajek-hajkova.cz/cukrarny/
Vrážská 322, Černošice
Telefon: 251 554 843
Cukrárna U Lucie
Husova 2070, Černošice
Retro Restaurant
www.retrorestaurant.cz
Vrážská 325, Černošice
Telefon: 608 080 969
Hotel Slánka
www.hotelslanka.cz
Radotínská 121, Černošice
Telefon: 251 643 436
E-mail: hotel.slanka@quick.cz

Restaurace Křižárna
Ukrajinská 1068, Černošice
Jedličkovy lázně
www.jedlickovylazne.cz
Ukrajinská 513, Černošice
Telefon: 722 375 948, 736 681 533
Restaurace Monopol
Radotínská 50, Černošice
Telefon: 728 509 591
Restaurace Na Hřišti
ul. Na Drahách
Telefon: 608 967 837

Restaurace Pod Lesem
Komenského 100, Černošice
Telefon: 603 463 096, 606 525 421
E-mail: jskucko@volny.cz
Restaurace U Králů
www.lunchtime.cz/u-kralu/
Dr. Janského 595, Černošice
Telefon: 775 711 131
E-mail: restauraceukralu@seznam.cz
Restaurace V Lavičkách
V lavičkách 368, Černošice
Telefon: 608 967 837

VÝZVA PRO PODNIKATELE
Představujeme černošické restaurace, obchody a služby
KADEŘNICTVÍ A PÉČE O TĚLO,
tedy kosmetika, manikúra,
pedikúra, masáže apod.
Máte-li zájem o prezentaci své provozovny
v Informačním listu, zašlete podklady nejpozději do 10. března 2014 na e-mail: adela.cervenkova@mestocernosice.cz nebo
volejte na telefon: 602 342 655.
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Textové podklady v celkovém rozsahu maximálně 1000 znaků
včetně mezer zašlete nejpozději do 10. března 2014 rovněž na
výše uvedený e-mail. Podklady nemusí být zpracované do textu,
stačí i v „odrážkách“, budou se redakčně upravovat. Do podkladů vždy uveďte název vaší provozovny, adresu, telefon, e-mail,
adresu webových stránek a otevírací dobu. A následně doplňte
informacemi o samotné provozovně.
Připojit můžete rovněž 1 fotografii z vaší provozovny. Fotografie
musí mít tiskovou kvalitu, rozměry v pixelech (bodech) minimálně 1600 x 1200 (= 13 x 10 cm / 300 dpi) – tzn. velikost souboru minimálně 600 kB a větší.
Dana Jakešová, Editorka IL
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Zprávy
ze Sokola

no. Proto se následného cvičení v tělocvičně
zúčastnilo jen málo účastníků. Na plánovaný rodinný sportovní program už, bohužel, nedošlo.
Olga Pavlitová

Konec roku v Sokole

Silvestrovský sokolský pochod

V pátek 27. prosince se jako každý rok sešla
parta žen z věrné gardy v klubovně sokolovny,
aby při kávičce, čaji, nebo skleničce vína a vánočním cukroví, poseděly, popovídaly a probraly jak soukromé, tak i sokolské události
roku 2013. Je to tradiční akce, která ještě víc
stmeluje již léta soudržnou partu. Škoda jen, že
pro některé seniorky již začíná být účast obtížná
pro různé zdravotní potíže. Vzpomínalo se i na
oslavu 100. výročí založení naší Jednoty spojené s odhalením nové sochy sokola, který důstojně nahradil původní sochu, jež v 50. letech
minulého století nenávratně zmizela. Na novou
sochu jsme hrdí.
Hned nato, v neděli 29. prosince, mohli zájemci o pohyb na čerstvém vzduchu, vyzkoušet
„Nordic Walking“, na odpolední vycházce od
sokolovny na Vráž k „Dubu“, pod vedením Dany
Pánkové. Než dorazili všichni zájemci, ukázala
nám Dana, jak se s hůlkami chodí, dali jsme si
malou rozcvičku a pak už hurá do lesa. Naučili
jsme se, jak hůlky používat na rovině, do kopce
i z kopce, kdy použít „bačkorky“ a kdy bodce,
zkrátka všechno, co začínající „severští chodci“
potřebují vědět. K „Dubu“ jsme dorazili v plném
počtu a v dobré náladě. Dolů to už šlo rychle,
přesto trvala vycházka déle, než bylo plánová-

Do konce roku 2013 zbývalo už jen pár hodin,
když se u sokolovny sešly ženy, většinou z věrné gardy, aby se vydaly na každoroční vycházku na „Kulivou horu“. Ty, které chodí každoročně, věděly, že se tím myslí romantické místo se
skalním výchozem s překrásnou vyhlídkou na
údolí Švarcavy, Kalu a kopce na protější straně údolí a ne místo, které je jako Kulivá hora
označováno na ukazateli na cestě do Třebotova. Nevím, které označení je správné, ale
„naše Kulivka“ je určitě atraktivnějším místem,
než tabulka na lesní cestě bez výhledu. Jako
obvykle nás doprovázeli psí kamarádi. Počasí
moc zimu nepřipomínalo, ale sluníčko svítilo
a nic nám nemohlo dobrou náladu pokazit.
Letos, bohužel, s námi nešla Hanka Fořtová,
kterou „vzala záda“, tak jsme ji alespoň pozdravily telefonem.
Na vyhlídce jsme se posilnily cukrovím,
mandarinkami a připily si skvělým „svařákem“,
popřály si zdraví, štěstí a vše dobré do roku
příštího. Pokusily jsme se zazpívat si pár písniček, ale moc velká sláva to nebyla. Pak jsme se
rozdělily do dvou skupin, jedna se vydala dolů
do údolí a pak směr Vráž, druhá se vrátila do
Černošic. Tak zase za rok...

Dobytí severního pólu
V neděli 12. ledna přesně v 15 hodin 31 minut
dobyla vcelku početná skupina polárníků pod
záštitou Sokola Černošice „severní pól“. Navzdory polární noci panovalo krásné slunečné
počasí.
Výprava musela cestou čelit mnohým nástrahám. Zdolávání ledové průrvy nejrůznějšími
způsoby za pomoci lan a především síly v pažích
bylo velmi adrenalinovým zážitkem pro všechny
zúčastněné a nakonec naštěstí nikdo neskončil
na dně oceánu. Boj s hladovým ledním medvědem řešili někteří lstí a velmi potichounku
„aby mě medvědisko nezaslechlo“ a hezky
proti větru, ti statečnější volili souboj na krátkou
vzdálenost (nejčastější zbraní byla šiška). Práci
s kompasem zvládli rovněž všichni členové výpravy a kromě jiných vědomostí se dozvěděli,
že Arktida, kde leží severní ledový pól, není kontinentem, ale jen obrovskou plující krou.
Potravinové zásoby polárníků vystačily, takže
tažní psi nemuseli být obětováni a všichni se
posilnili přímo na točně (plnoletí i symbolickým
douškem pravého českého rumu).
Nezbývá než doufat, že expedice v příštím
roce bude stejně úspěšná jako ta letošní a ještě
jednou díky všem organizátorům i členům výpravy!
za členy expedice
Lucie Soukeníková

Olga Pavlitová

2x FOTO: archiv Sokola

-- „Severní pól“ byl opět dobyt. Po cestě ale musela výprava čelit mnohým nástrahám. --

2. ročník Černošické brusličky
Téměř padesát dětí a dvakrát tolik dospělých a přátel krasobruslení se sešlo před vánočními svátky 21. 12. 2013 na zimním stadionu v Černošicích
u příležitosti 2.ročníku Černošické brusličky.
Tento malý závod, nebo spíše exhibice, umožnila všem dětem, bez
ohledu na věk a sportovní výkonnost, předvést své nadšení, nadání, houževnatost, ale především radost z pohybu na ledě. Postavit se na led před
publikum v šatech nebo závodních kostýmech a zajezdit svůj program na
hudbu dle svého výběru mohly i ty nejmenší, nebo děti, které se učí bruslit
jenom pár měsíců. O to větší bylo nadšení a podpora publika. Ty o něco
starší a zkušenější bruslaři pak předváděli jízdy plné skoků a piruet s takovým nadšením, že vzbudilo zájem u všech přítomných diváků.
Černošická bruslička je organizována mladým oddílem Kraso brusle
Černošice o.s. za podpory města Černošice a Zimního stadionu v Černošicích. Tato sportovně-kulturní událost nemá ambice vrcholových závodů.
Naopak. Snahou sdružení je vytvořit tradiční malý závod, kde by si mohly
děti okusit opravdovou závodní atmosféru.

FOTO: archiv oddílu

-- Krasobruslení se trénuje i u nás v Černošicích. --

Věříme, že se nám podaří vytvořit tradici, kdy si děti budou moci ověřit
svoje dovednosti a sportovní průpravu se stejným ne-li větším nadšením
jako na 2. Černošické brusličce. Přijďte se podívat a podpořit nás na
3. ročníku Čerrnošické brusličky. Ještě dáme o sobě vědět.
Anika Koukolová, trenérka Kraso brusle Černošice
17
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Informace z oddílu ledního hokeje SK Černošice
Máme tu rok 2014 a s ním i nové plány. Nejdříve ale krátké ohlédnutí za
rokem minulým.
Práce s mládeží se daří a i nadále ji považujeme za hlavní prioritu. Dětí
přibývá, zařazením suché přípravy mimo led se postupně zvyšuje výkonnost,
podařilo se nám stabilizovat tým kvalifikovaných trenérů. Přijímáme děti ve
věku od 4 do 10 let, které se nejprve pod dohledem trenéra naučí bruslit
a poté se zařadí do družstva podle svého věku. Nejenom chlapci, ale i děvčata dostávají v našem oddíle velký prostor a jsou platnými členkami jednotlivých
týmů. Do týmu muži „A“ se nám daří přednostně zařazovat vlastní odchovance. Je to výzva pro všechny dorostence a juniory. Ti, kteří na sobě budou
tvrdě pracovat, mají jasnou perspektivu. V minulém roce jsme převážně ze
sponzorských darů zakoupili povrch na in-line hokej. In-line plochu budeme
každoročně instalovat na ZS ihned po skončení zimní sezony. Naši hráči se
již v minulé sezoně zúčastnili celostátních soutěží v in-line hokeji. Plochu mohou také využívat rekreační hokejisté. Nabízíme i kurty na badminton.
Budou nové šatny?
Zvyšující se počet členů oddílu stejně jako maximální využití ledové plochy
veřejností, dlouhodobě naráží na problémy s nedostatkem šaten a ostatního
potřebného zázemí. Chybí nám sušárny, sklad a prostor pro suchou přípravu. Projekt na dostavbu zimního stadionu máme připravený již od minulého
roku, kdy jsme také žádali MŠMT o poskytnutí dotace. Naše žádost bohužel
neuspěla, údajně se na nás kvůli povodním nedostalo.
O dotaci budeme žádat i v tomto roce. Pokud by se náš záměr vybudovat
nové šatny, malou tělocvičnu a další prostory podařil, vytvoříme nejenom
důstojné prostředí pro členy oddílu, ale také se zkvalitní a rozšíří služby pro
veřejnost.
Dáváme o sobě vědět
Ve spolupráci s Městem Černošice jsme se zapojili do projektu
propagace kulturních a sportovních aktivit v Černošicích na portálu

Turbanské Černošice
Klub českých turistů Praha-Karlov, tedy konkrétně oddíl TurBan pořádá
i letos turistický pochod Turbanské Černošice. Letošní ročník je naplánován na sobotu 15. března. Nabídne 6 tras v délce 7, 12, 21, 28, 37
a 54 km. Takže si vybere jak ten, kdo se chce jen tak projít nádhernou

FOTO: SK Černošice

-- Ti nejlepší dorostenci a junioři mají šanci hrát později v týmu muži „A“. --

www.kultcernosice.cz, kde můžete najít aktuální rozpis utkání „A“ týmu. Také
se snažíme pravidelně přispívat na stránky Černošických listů a aktualizovat
naše webové stránky www.sk-cernosice.cz, na nichž můžete najít čerstvé
informace z dění na zimním stadionu. Pracujeme také na tom, abychom přímo v prostorách zimního stadionu mohli prezentovat na obrazovce aktuální
dění v oddíle.
Do budoucna bychom také rádi zmapovali historii ledního hokeje v Černošicích a okolí. Pokud byste měli nějaké zajímavé dokumenty, články z novin,
fotografie anebo filmy z Černošic, Solopisk, Řevnic nebo blízkého okolí, kde
se hokej dříve hrál a byli byste ochotni je poskytnout, byli bychom rádi za tuto
spolupráci. Touto cestou chceme oslovit i ty, kteří by se chtěli na mapování
historie černošského hokeje aktivně podílet. V případě zájmu kontaktujte
předsedu oddílu Martina Jůzka na juzek.martin@seznam.cz, nebo přímo na
zimním stadionu.
za SK Černošice Martin Jůzek

přírodou v okolí města Černošice, ale i ten kdo si chce pořádně protáhnout kostru. Každá z tras je poctivě prošlápnutá členy našeho oddílu,
a tak každý podle popisu trasy bez problémů dorazí ze startu na cíl.
Start bude u železniční zastávky Černošice, a sice pro 2 nejkratší trasy
od 8 do 11 hodin, na ty delší od 7 do 10 hodin. Bližší informace v příštím
čísle IL.
Tomáš Lubovský, KČT Praha-Karlov oddíl TurBan

Skupina NEVERS oslavila první kulaté narozeniny
Před deseti roky se dala dohromady hrstka nadšenců historického šermu a založila skupinu s názvem NEVERS. Dnes má tato společnost historických aktivit záběr
mnohem širší. Pracuje s mládeží, má na svém „kontě“ různé kulturní a volno-časové
aktivity a ještě mnohé další.
První roky skupiny NEVERS nebyly lehké, vystoupení bylo po málu. Abychom tomu trochu pomohli,
začali jsme pořádat „Historické jarmarky kumštu
a řemesel“ v Dobřichovicích, kde jsme v celodenním programu i vystupovali. Následoval nárůst členské základny a paralelně se staršími šermíři vystupovala parta mladých začínajících šermířů.
První větší zlom přišel v roce 2007. Tehdy se čistě šermířská skupina přeměnila na NEVERS, společnost historických aktivit, o.s.. Naše činnost se
rozšířila o další volno-časové aktivity, zahrnuje ruční
práce všeho druhu, zpěv gregoriánského chorálu,
mušketýrství, rytířství, dobové a břišní tance. Tuto
pestrou paletu činností se nám daří udržovat doposud. A přestože se naše sdružení zaměřuje především na práci s dětmi a mládeží, je NEVERS otevřena všem zájemcům bez rozdílu pohlaví a věku.
Rok 2013 byl rovněž významný. Po letech, kdy
docházelo spíše k odlivu členů (odrostlý dorost,
rodičovské povinnosti apod.), se v loňském roce
dostavil obrat, a naše sdružení opět dostalo novou
krev. A to nejen mezi staršími šermíři, ale především mezi nejmladšími rytíři.
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Jaké má NEVERS oddíly:
• MUŠKETÝR – střelecký oddíl, kde se členové
seznámí s historií střelby z historických zbraní jako
je luk, kuše, pistole, mušketa. Pro členy tohoto
oddílu je připraven výcvik mušketýra a spolupráce
se Zemskou hotovostí, což je nadskupinové seskupení sdružující mušketýry, pikenýry a další součásti
dobového regimentu.
• SCHOLA ČERNOŠICE – pěvecký sbor, ten se
zabývá především studiem a zpěvem gregoriánského chorálu a jeho prezentací na veřejnosti, či zakomponováním do mešních zpěvů při významných
církevních svátcích.
• NEVERS skupina historického šermu, tato skupina se zabývá studiem, výukou a prezentací historického šermu jako dávného bojového umění
a jeho prezentací veřejnosti. Nabízíme tréninkové programy ve dvou kategoriích, od 12 let a od
18 let.
• MLADÝ RYTÍŘ – šermířský oddíl pro děti od
6 let, kde se seznamují s rytířstvím, základy šermu,
rytířským chováním, spoluprací a dalšími zásadami
rytířství. Cílem je seznámit členy s rytířstvím a posílit

jejich zájem o historii a šerm a zábavnou formou
zvyšovat jejich fyzickou kondici a zdatnost.
Na závěr bych rád poděkoval všem, kteří se kdy
podíleli na naší činnosti, a to ať už přímo jako členové sdružení, nebo jeho podporovatelé, sponzoři,
fotoreportéři, kameramani, správci webu nebo jen
jako rodinní příslušníci, kteří stáli a stojí celou dobu
za našimi členy a pomáhají tak vytvořit kolektiv a bezva partu.
S díky
Tomáš Kokeš Kopačka
jednatel sdružení NEVERS
FOTO: NEVERS

-- Šermovat se učí i děti.. --
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Krátké zprávy ze základní školy
Testování žáků devátých tříd – V měsíci listopadu proběhlo na naší škole testování žáků devátých tříd, zadání i zpracování jsme zakoupili u firmy
Scio. Do tohoto projektu Stonožka jsou zapojeny
školy z celé ČR včetně víceletých gymnázií.
V českém jazyce patříme mezi úspěšné školy
a máme lepší výsledky než 70 % zúčastněných
škol. V matematice a anglickém jazyce patříme
mezi průměrné školy, máme lepší výsledky než
polovina škol. Porovnáním výsledků testu z českého jazyka s výsledky testu OSP (obecných studijních předpokladů) bylo zjištěno, že výsledky žáků
jsou na vyšší úrovni. Je zřejmé, že se studijním
potenciálem zacházejí učitelé velmi dobře a žáci
pracují velmi úspěšně. Porovnáním výsledků testu
z anglického jazyka i matematiky s výsledky testů
OSP bylo zjištěno, že studijní potenciál žáků je využíván optimálně, výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů.
Dokonce žákyně Zuzana Bartůňková v testování
z anglického jazyka obdržela od společnosti Scio
ocenění za nejlepší výsledek ve Středočeském
kraji. Každý testovaný žák obdržel individuální
zprávu, která určitě usnadní našim žákům i jejich
rodičům rozhodnutí při výběru střední školy.
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podpisů, aby mohli přihlásit paní učitelku Ludmilu
Zhoufovou do regionálního kola této akce – anketa o nejoblíbenějšího učitele Česka. Dne 27. ledna proběhne na zámku Berchtold toto regionální
klání, do kterého si tři žáci z její třídy (E. Beránková, O. Rábl a A. Stejskalová) připravili krátkou
scénku, ve které mají paní učitelku představit
a obhájit její nominaci. Všichni držíme palce!
Charitativní sbírka – „Jeden sluneční paprsek
může prostoupit mnohé tmy“ - to jsou to slova sv.
Františka z Assisi a byla použita jako motto poděkování za naši charitativní sbírku ošacení, kterou
pořádalo hnutí "Na vlastních nohou" - Stonožka,
které je uznáváno jako zcela dobrovolná humanitární a mírová organizace, v níž děti pomáhají
dětem. Tuto organizaci založila v roce 1990 paní
Běla Jensen, Češka žijící v Norsku. Charitavní
sbírky se zúčastnilo na naší škole 60 rodin, 49
z budovy Pod Školou a 11 v budově Komenského. Všem děkujeme.
Poděkování – Pan Aleš Šabata věnoval škole
sponzorský dar, a to zářivkové trubice. Děkujeme.
Den otevřených dveří – Dne 14. ledna proběhl
na naší škole Den otevřených dveří. Letos jsme
připravili pro rodiče prohlídkové okruhy pod vede-

ním našich žáků a paní učitelek. Kdo neměl zájem
o celkovou prohlídku, mohl se zúčastnit návštěvy
třeba jenom výuky ve třídě, o kterou měl zájem.
Největší zájem byl tradičně o první třídy, rodiče
i děti (budoucí naši žáci) se zajímali o prostředí
a vše, co je čeká.
Prevence ve škole – V lednu proběhly formou
interaktivní přednášky v 6. – 9. třídách preventivní
aktivity zaměřené na problematiku šikany, kyberšikany, rasismu, xenofobie a mezilidských vztahů.
Na únor plánujeme akce z oblasti prevence pro
děti ze 2 . – 5. tříd.
Čerpadlo – Hned po zimních prázdninách 8. ledna nás nemile překvapila porucha na čerpadle plynového kotle pro budovu B a C. Měli jsme obavy
z nachlazení dětí, proto bylo doporučeno žákům,
aby se nepřezouvali a ponechali si venkovní obuv,
což se setkalo s velkým ohlasem, neboť konečně
mohla mnohá děvčata předvést své krásné kozačky a nemusela chodit po škole v přezůvkách.
Změny, které nás čekají – Od druhého pololetí
nás čekají změny v pedagogickém sboru, někteří
žáci dostanou novou paní učitelku, protože dvě
paní učitelky odcházejí na mateřskou dovolenou
a jedna je bohužel dlouhodobě nemocná.
Za vedení ZŠ Černošice
Jitka Kahounová

Andělské zvonění

2x FOTO: ZŠ

„Očima učitele“
Toho, kdo je pověrčivý, by datum 13. 12. 2013, navíc pátek, dozajista
odradil vystrčit v tento „nešťastný“ den nos. Tento den ale děti ze ZŠ
v Komenského ulici připravily třídní představení, tvořivou dílničku v prostorách družiny a obchůdek s vlastními výrobky v 1. patře.
Již tradičně se napekly a ozdobily perníčky, nacvičila se vystoupení
dětí a brány školy se mohly otevřít dychtivým návštěvníkům. Nejdříve
diváky potěšili svým vystoupením prvňáčci, kteří za doprovodu kytary
předvedli pohádku o ovečce Barborce. Následovalo pásmo básniček
a písniček žáčků z 2. ročníku, kteří za klavírního doprovodu paní učitelky Radové zpívali, přednášeli a statečně překonávali trému. Jejich
vystoupení se přítomným návštěvníkům líbilo a děti byly odměněny potleskem.
Netradiční vánoční představení předvedly děti ze 3. a 5.ročníku, které spojily své síly a pod vedením paní učitelky Sticzayové, její dcery
Sofie a paní učitelky Filípkové překvapily svižným, moderně pojatým,
v duchu 60. let se nesoucím známým příběhem narození Ježíše Krista.
Nechyběla humorná nadsázka a vystoupení by se dalo hodnotit jako
velmi zdařilé. Překvapilo jak množstvím účinkujících, tak nezvyklými kulisami. Přestože se odehrávalo v tělocvičně, ani tento prostor nepojal
„Očima žáků“
Jako každý rok i loni jsme chtěli připravit pro
rodiče vánoční vystoupení a lámali jsme si hlavu, jak to udělat.

-- Představení s písněmi od Beatles
slavilo úspěch. --

-- Své vystoupení si užily děti ze všech tříd. --

množství návštěvníků, kteří se chtěli na představení podívat. Nicméně
všichni odcházeli spokojeni, protože se pro velký zájem hrálo dvakrát,
a i napodruhé tělocvična praskala ve švech…
Paní učitelka Knollová se svými „čtvrťáky“ uzavřela dojímavým vystoupením v pořadí druhé „Andělské zvonění“ na „Komendě“, kdy nejeden
divák zamáčkl slzu dojetí, takže lze jen konstatovat, že vzniká velmi příjemná a milá tradice předvánočních setkání.

Za pár dní za námi přišla paní učitelka, že
její starší dcera Sofie s námi vymyslí menší
představení s písněmi skupiny Beatles. A to
byla naše záchrana. Skoro všichni s tím souhlasili. Hrály jsme dvě třídy dohromady - my
páťáci a třeťáci. Sofie nám vyložila celý svůj
scénář a rozdělili jsme si role. Začali jsme
zkoušet se vším všudy. Tak jsme cvičili den za
dnem. Jediné, co jsme věděli, bylo, že z naší
třídy se o zkouškách ozýval hluk, ale o tom,
jak cvičily ostatní třídy, jsme neměli ani páru.
Ke konci byli všichni unavení a my jsme skoro
ztratili hlasivky, protože v divadle byli zakomponované písničky od Beatles, které někteří
z nás zpívali.
A hádejte, na jaké datum nám představení
vyšlo? Na PÁTEK 13. prosince! Tři dny před

Ludmila Zhoufová, pedagog

vystoupením byli všichni pořádně nervózní.
V den představení, kdy už to vypadalo, že
všechno dobře dopadne, jsme se dozvěděli,
že si David (jedna ze skoro hlavních postav) při
florbalu rozsekl čelo. Naštěstí jeho role byla
velmi žádaná, takže případné alternace byly
k mání. Nakonec všechno dobře dopadlo, ale
herci měli samozřejmě trému. Naše představení zobrazovalo příběh Marie s Josefem, ale
tentokrát v trochu jiném stylu – ve stylu hippies. A povedlo se nám.
Ostatní třídy si pro rodiče samozřejmě také
něco připravily. Bylo to milé zastavení v předvánočním shonu a všichni odcházeli s úsměvem.
Těšíme se, že se za rok opět sejdeme.
Marie Burianová & Anna Maria Jarkovská, 5. C
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Zpráva z MŠ Barevný ostrov za rok 2013
Vážení čtenáři,
uběhl další rok života na našem Barevném ostrově.
Byl plný radosti, hraní, zpívání, cvičení a krásného sdílení příjemných okamžiků. Potěšily nás také ohlasy na
činnost naší mateřské školky, o které bych se s vámi
ráda podělila dříve, než se začtete do dalších řádků.
Paní Š. F. z Prahy se rozhodla věnovat nám finanční dar, za který jí velice děkujeme. Podělím se nyní
s vámi o část jejích hřejivých slov: "Jsem novopečenou babičkou (od 10. listopadu). Dříve jsem dávala
peníze na Klokánka - Fond ohrožených dětí, ale nyní
mám novou motivaci. Z článku v černošickém zpravodaji a z vašich internetových stránek mi přišlo, že
jste všichni zapálení do své práce a děláte ji srdcem,
přičemž používáte selský rozum a děti připravujete na
reálný život."
Velké díky náleží také rodině Klajmonových za finanční dar, za který pořídíme vysněnou venkovní třídu
a altánek na zahradu. Dále děkujeme panu Bergmanovi za možnost navštívit zdarma Muzeum Karlova
mostu a plout na lodi vánoční Prahou. A velmi děkujeme všem rodičům za spolupráci a naši podporu. Vážíme si také podpory zřizovatele města Černošice.
Andrea Červenková, ředitelka MŠ Barevný ostrov

Žlutá třída
Ani jsme se nenadáli a další rok je za
námi. Naplnili jsme ho řadou setkání,
výletů, her a radosti. Užili jsme si masopustní odpoledne s rodiči, kreativní výstavu Vikýře play, Helpíkův pohár. Jeli jsme
na celodenní výlet do ZOO Plzeň a před
Vánoci jsme navštívili divadlo ABC s vánočním příběhem „České Vánoce“. Na
všechny mimoškolní akce nás doprovází
jedna z maminek Míša Dvořáková. Pod
jejím vedením jsme si užili sportovní dopoledne v sokolovně Černošice. Tímto ji
za její spolupráci moc děkuji.
Jsem vděčná všem rodičům za jejich
podporu a spolupráci. Díky nim máme
například nový a kvalitní CD přehrávač.
Ještě v loňském školním roce jsme
měli třídy věkově smíšené, ovšem letos
to už neplatí. Děti nám dorostly do předškoláků a za chvíli se ve svém životě posunou o krok dál – do školy.
Na závěr se s hrdostí můžou žluťáskové pochlubit výhrou celorepublikové soutěže Vánoční pozdrav pro Evropu, kterou

-- „Červeňásci“ na výletě v ZEMĚRÁJI. --

Červená třída
Období od ledna do června 2013 bylo pro nás významné v tom, že jsme si
naposledy užívali naplno společné chvíle s dětmi, které od září odešly do
1. třídy základní školy.
S dětmi jsme se během roku vydali za poznáním dinosaurů, pravěku, vynálezců a cestovatelů, při kterém jsme si užili všichni spoustu legrace a dozvěděli se mnoho nových informací. Zúčastnili jsme se s červenou třídou
Májových slavností, na nichž děti zazpívaly a zatančily. Za zmínku stojí také

Modrá třída
Tématem loňského roku pro nás byly Proměny
Světla. Vedly jsme děti tak, aby si uvědomovaly
svoji hodnotu bez ohledu na výkony v různých
oblastech výuky, protože hodnota každého
z nás je v individuálním světýlku. Zároveň jsme
děti podpořily v sociálním cítění, aby se uměly
začlenit do společnosti a pracovat v týmu, aniž
by ztratily svoji identitu.
Počátkem září jsme jeli celá školka na celodenní výlet do ZeměRáje. Děti chodily po naučné
stezce, zúčastnily se interaktivních her, pracovaly
s hlínou. Tento výlet byl uskutečněn jako ukázka,
jak bychom chtěli s dětmi pracovat, tj. formou her
přirozeně poznávat svět kolem nás.
V říjnu jsme si všímali Barev a Tvarů Podzimu,
psali jsme básničky na téma podzim, všímali si
darů podzimní úrody, rozlišovali stromy a listy.
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-- „Žluťásci“ při vánoční besídce. --

pořádal Dům zahraničních služeb. To byl
v loňském roce náš největší úspěch.
Třídní učitelka Veronika Rašková

společné velikonoční tvoření s rodiči, které se velice vydařilo a rodiče nás
svými velikonočními nápady velmi mile překvapili a potěšili.
Rozloučení s předškoláky probíhalo společně s divadelním představením,
které doprovázelo bušení srdce a mnoho slz z loučení!
V září nám pak v Červené třídě zůstalo jen 14 dětí a 12 dětí k nám nastoupilo nových. Adaptace byla skvělá, děti si velmi rychle našly mezi s sebou nové
kamarády a všichni se se zájmem a radostí zúčastnily každodenních činností
ve třídě. Září bylo také ve znamení projektu Barvy Duhy, které děti velmi bavil
– v průběhu dvou týdnů děti vystřídaly oblečení všech barev duhy.
Prvním výletem MŠ Barevný ostrov v letošním školním roce byl výlet ZEMĚRÁJ nedaleko Orlíka, při němž se děti seznámily s dětmi z ostatních tříd.
I když počasí nebylo moc příznivé, děti si výlet moc užily. Nejvíce je zaujala poznávací stezka lesem, kde plnily různé úkoly. Odměnou nám byl jejich úsměv
ve tváři. A my učitelky jsme se zase seznámily s novými rodiči při veselém
podzimním tvoření.
A to nejlepší nakonec – děti si na konci roku připravily pro rodiče potěšení
ve formě vánočního posezení. Rodiče přinesli výborné vánoční cukroví a jiné
dobroty a děti s radostí zahrály divadelní představení O jedličce, kde vynikla
jejich přirozenost, ale i dětská fantazie. Příjemně jsme tak zakončili rok 2013
a již se společně s rodiči a dětmi radujeme z následujícího roku.
Závěrem bychom chtěli poděkovat naší paní ředitelce, kolegyním, paní kuchařkám, paní uklízečkám, ale i rodičům a dětem za příjemnou atmosféru po
celý rok, díky nim nás naše práce moc těší!
Učitelky Monika Beranová a Jitka Soukupová

Zúčastnili jsme se říjnových podzimních slavností, navštívili koncert. V listopadu jsme si hráli
s bramborami a na večerní akci Příběh Světla si
vyzkoušeli, jaké to je být nevidomý. V prosinci
bylo hlavním motivem teplo domova ve spojení
s Vánoci. Užili jsme si Mikuláše a vyráběli adventní ozdoby, strávili spolu jeden sladký čokoládový
den a před Vánoci navštívili divadelní představení
Vánoční hvězda.
Každé téma je zpracováno jako samostatný
projekt zakončený společnou akcí rodičů a dětí.
Naším cílem je spojit vědomosti s prožitkem formou hry, která je přirozená jejich věku.

3x FOTO: archiv školky

Třídní učitelka Růžena Havránková
(pozn. text Modrá třída byl zpracován redakčně
z podkladů školky)
-- „Modrásci“ při podzimní tvoření. --

z města a okolí

Únor v Mraveništi
• Pravidelná páteční setkávání v centru
MaNa od 9 do 11 hodin
7. 2. Sněží, sněží, mráz kolem běží – přijďte si k nám pohrát, naučit se zimní písničku
a společně poprosit sněhovou královnu o pořádnou zimní nadílku.

14. 2. Eskymácké mraveniště – čeká na
vás severská rozcvička, medvědí zpívánky
a veselý Eskymák Emil.
21. 2. Masopustní veselice v Mraveništi
a skotačení v parádních maskách.
28. 2. Objevitelské mraveniště – výlet na
Antarktidu, po stopách tučňáka Tomíka.
• Hernička Na Vápenici
Volná hernička každé úterý od 16 hodin

v budově školky Na Vápenici. Těšíme se na
vás!
Kontakt: mraveniste@seznam.cz,
603 200 569, 606 456 660
Aktuální program pravidelných setkání i jednotlivých akcí najdete také na adrese:
www.tamtammraveniste.estranky.cz
Lenka Divišová

Tříkrálová sbírka na naši tělocvičnu
Do Vánoc scházel týden a v naší škole jsme se
již chystali na Tři krále. Vyrábělo se devět královských korun a tři kasičky. Ty měly průhlednou
přední stěnu a za ní byla vidět naše vysněná tělocvična se vším nářadím i cvičenci. Z řad našich
žáků byli vybráni reprezentanti na tři královské
trojice. 5. a 6. ledna nastala naše chvíle. Přijali
jsme totiž nadšeně nabídku pana Luboše Čížka z Černošic uspořádat na koncertech bratří
Ebenů dobrovolnou sbírku na výstavbu chybějící
tělocvičny. Uznáte, že to jsme si nemohli nechat

ujít! Naše královské trojice s úžasnými Baltazary
byly přijímány diváky velmi pozitivně. Těšili jsme
se z každé koruny, a když začaly bankovky v kasičkách zakrývat tělocvičnu, náčiní i cvičence,
rostla naše nedočkavost zjistit celkovou vybranou částku. Na závěr druhého koncertu předala
jedna královská trojice do rukou pana starosty
a paní ředitelky kasičky s částkou 36.676 Kč
a 1Eurocent. Z pohledu chybějících peněz na
tělocvičnu je to částka malá. Ale uvědomíme-li
si, že ji vybralo devět dětí za dvě přestávky dvou

koncertů... Budiž to první vlaštovka! Žáci svou
školu velmi důstojně reprezentovali před stovkami diváků. Navíc to byl krásný zážitek pozorovat dění na pódiu ze zákulisí a moci se osobně
setkat s účinkujícími i s paní Věrou Čáslavskou,
která nad tím vším převzala záštitu. Byla jsem na
naše - vaše děti opravdu hrdá! Pořadatelům za
tuto možnost moc děkujeme. Celou bohatou fotogalerii naleznete na webu naší školy.
Magdalena Capková + 9 králů
2x FOTO: ZŠ

-- Na koncertech bratří Ebenů vybraly děti ze školy 36.676 korun. --

Rok 2013 v knihovně
Rozloučili jsme se se starým rokem a přivítali
nový. Jaký bude? Všichni doufáme, že lepší.
A jaký byl ten uplynulý rok? Pro knihovnu celkem úspěšný. Navzdory elektronickým čtečkám se počet registrovaných čtenářů zvýšil.
Nejde sice o nijak závratné číslo, ale jak praví
klasik „Nemusí pršet, stačí, když kape“. Půjčilo
se více knih, knihovnu navštívilo 6864 čtenářů.
Přibyli také zájemci o internet. Náš knižní fond
se rozšířil o 424 nových titulů. Z grantu pořádaného Moravskou zemskou knihovnou jsme
obdrželi zdarma knihy českých autorů v hod-

notě 5.500 korun. Proběhla revize knihovního
fondu, povinná jednou za pět let.
Nejvíce půjčovanými knihami z oblasti beletrie pro dospělé se staly: Harris, Lee - Vražda
na Den smíření; Brown, Sandra - Mrazivý chlad;
Haran, Elizabeth - Místo na slunci. Z naučné
literatury: Cílek, Václav - Prohlédni si tu zemi;
Bauer, Jan - Podivné konce české šlechty; Junek, Václav - Velké zrady světové historie. Děti
si nejvíce půjčovaly knihy: Petiška, Eduard - Staré řecké báje; Pichon, Liz - Úžasný deník. Tom
Gates; Davis, Jim - Garfield povoluje opasek.

Pozvání na valnou hromadu ČČK
Brzy bude jaro a je čas se začít pomalu hýbat. Je tu první příležitost –
účast na Valné hromadě MS Českého červeného kříže. Bude se konat
v sobotu 15. února od 14 hodin v DPS na Vráži.
Zveme vás všechny, kteří se zajímáte o naši práci a chcete vědět, co
plánujeme na tento rok.
Za výbor MS ČČK srdečně zve Václava Raková

V naučné literatuře patří k nejoblíbenějším dětským knihám: Dinosauři a Vyrábíme s dětmi.
Celý rok jsem se těšila z návštěv našich
školáků a předškoláků. Proběhlo 3. kolo písmenkové soutěže pro prvňáčky. Mé díky patří
všem dětem, které se zúčastnily našich výtvarných soutěží a vědomostních kvízů. Pro malé
návštěvníky byly zakoupeny koncem roku nové
dřevěné židličky a stolek.
Chtěla bych také moc poděkovat panu Ludvíkovi a paní Kozákové, kteří mne po mojí komplikované zlomenině nohy v knihovně zastupovali.
Přeji všem čtenářům a návštěvníkům knihovny pohodový rok, hodně štěstí a zdraví
Irena Šilhánková, knihovnice

inzerce

Již 9. ROK S VÁMI
REALITKA ČERNOŠICE

www.gaudi.cz
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z města a okolí

Kam za kulturou, zábavou a vzděláním
únor
7. 2.
7. 2.
8. 2.
14. 2.
14. 2.
20. 2.
22. 2.

v Černošicích

Poutníci – koncert country skupiny
Sraz pro milovníky korálkování – vstup zdarma, nutná rezervace místa
Hudba Praha a Dilemma – společný koncert kapel v rámci All the best!!! tour
Srdíčková dílna pro děti – na oslavu dne sv. Valentýna
Robert Křesťan a Druhá tráva – koncert přední folk&country kapely
Romina Capitani – koncert italské jazzové zpěvačky
26. Mokropeský masopust

20.00, Club Kino
18.00, Minidílna Šikulky, Měsíční 1798
20.30, Club Kino
16.00, Minidílna Šikulky, Měsíční 1798
20.00, Club Kino
20.00, Club Kino
od 14.00, Masopustní náměstí
v Mokropsech
16.00, Club Kino
20.00, Club Kino
17.30, Minidílna Šikulky, Měsíční 1798

23. 2. Pohádka o Červené Karkulce – divadelní představení pro děti
28. 2. Čekání na Magora
28. 2. Kurz práce s polymerovou hmotou fimo – imitace džínoviny
březen
20. 3. Super Trio WUH – jazzový koncert
21. 3. Honza Vančura s Plavci a Irena Budweiserová – folk a country
31. 3. Elisabeth Lohninger Quartet (USA/CZ) – moderní jazz

20.00, Club Kino
20.00, Club Kino
20.00, Club Kino

v okolí

únor
8. 2. Masopust v Letech
8. 2. Lední medvídku, vrať se domů – pohádka pro děti v podání divadla Ančí a Fančí
Koncert zpěvačky Milli Janatkové – hudební tvorba Milli je ovlivněna improvizací,
jazzem, českým jazykem a portugalštinou.
9. 2. O Palečkovi – v podání Malého divadélka Praha; vhodné pro děti od 3 let
22. 2. Koncert houslisty Jana Hrubého

8. 2.

od 13.45, náves, Lety u Dobřichovic
15.00, Kulturní středisko Radotín
v domě U Koruny
19.00, Vinotéka u Karolíny,
zámek Dobřichovice
15.00, sál Dr. Fürsta, Dobřichovice
19.00, zámek Dobřichovice

Aktuální informace k akcím najdete na www.kultcernosice.cz.

Hudba Praha a Dilemma vyrážejí na společné turné
Kdy: 8. 2. ve 20.30
Kde: Club Kino
Kapela HUDBA PRAHA si na letošní rok naplánovala společné koncerty se slovenskou
rockovou partou DILEMMA. A jedna ze zastávek bude i v černošickém Club Kinu.
Turné nazvané ...ALL THE BEST!!! TOUR odkazuje především na 30. výročí kapely
Hudba Praha. A také na nové výběrové album, které si skupina k tomuto výročí nadělila.
Nazvané je – jak jinak než …. ALL THE BEST!!!.
Skupina Dilemma se skládá ze špičkových hudebníků kolem zpěváka a skladatele
Jána Spišáka. Všichni se podíleli na množství zlatých a platinových desek prakticky
celé plejády česko-slovenské hudební scény od jazzu po pop. V kapele Dilemma však
všichni dali volný průchod svým rockovým nápadům. Všechno pak sjednocuje autorský
vklad zpěváka a jeho nezaměnitelný hlasový drive.
Vstupenky na tento koncert zakoupíte za 200 Kč v Minimarketu na nádraží a ve vinotéce Cellarius na Vráži, nebo před koncertem za 250 Kč.
Pavel Blaženín

Robert Křesťan a Druhá tráva
FOTO: archiv kapely
Kdy: 14. 2. od 20.00
Kde: Club Kino
Aktuální koncertní program Druhé trávy zahrnuje průřez tvorby
Roberta Křesťana z celé doby
existence skupiny s důrazem
na skladby z nejnovějších studiových alb. A více než 20letá
existence kapely dokládá, že
určitě bude stát za to.
Kapela Druhá tráva byla
hned od svého vzniku řazena
-- Druhá tráva -mezi špičku na folk&country
scéně nejen v České či Slovenské republice. Kapelu založili v roce 1991 Robert Křesťan a Luboš Malina po svém odchodu od
Poutníků.
Druhou trávu charakterizují dva výrazné znaky - autorská a interpretační výjimečnost zpěváka,
textaře a překladatele Roberta Křesťana a mimořádná instrumentální zdatnost ostatních členů
skupiny. Za dvacet let vydali 15 alb v Čechách i USA a jsou několikanásobným držitelem ocenění
APH Anděl v kategorii Folk a Country.
Vstupenky si můžete zakoupit za 200 Kč v Minimarketu na nádraží a ve vinotéce Cellarius na
Pavel Blaženín
Vráži, nebo před koncertem za 250 Kč.
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FOTO: archiv kapely

-- Hudba Praha --

Poutníci slaví čtyřicítku
Kdy: 7. 2. ve 20 hodin
Kde: Club Kino
Rok 2014 je již čtyřicátou čtvrtou sezonou skupiny Poutníci. Spousta jejich písní ve stylu bluegrassu a country,
i vlastních skladeb, které přesáhly rámec těchto stylů už
u nás zlidověla.
Letošní rok soubor odehraje s koncertem, který se
jmenuje stejně jako kapela - „Poutníci.“ Dramaturgie pořadu je postavena na vzpomínkách na začátky bluegrassu
a country hudby v Americe i u nás. Posluchači během vystoupení, i na předposledním CD kapely s názvem „Poutníci slaví 40 live“ uslyší písničky právě z oblasti americké
a české country hudby a kapelní hity jako je Panenka,
Telegrafní cesta, Pojďme se napít či Hotel Hillary.
Skupinou prošlo za její dlouhou historii spoustu předních českých hráčů na bluegrassové nástroje. Za všechny
jmenujme Roberta Křesťana, zpěváka a skladatele, Luboše Malinu, Petra Brandejse, jedni z nejlepších českých
banjistů. Více na www.poutnici.cz.
Vstupenky si můžete zakoupit v předprodeji v minimarketu na černošickém nádraží za 150 Kč, na místě pak za
180 Kč. Na koncert vás zve město Černošice.
Pavel Blaženín

z města a okolí
FOTO: divadlo Duha

Přední italská jazzová zpěvačka
Romina Capitani
Kdy: 20. 2. ve 20.00
Kde: Club Kino
Na českém turné tuto zpěvačku inspirovanou
odkazem Elly Fitzgerald doprovodí vynikající
jazzmani. Pianista Tomáš Jochmann, bubeník
Tomáš Hobzek a hráč na baskytaru a kontrabas Lukáš Kytnar.
Romina Capitani začala zpívat v sedmnácti
letech. Absolvovala jazzovou hudbu na konzervatoři v Blogni a pokračovala ve studiu na
vyšší úrovni na „Santa Cecilia Jazz Conservatory“ v Římě. V roce 2010 získala první cenu

v kategorii jazzový sólista na festivalu Dei Due
Laghi.
Vokální styl Rominy Capitani a její vnímání
jazzu čerpá z mnoha pramenů, o čemž svědčí
její obliba Billie Holiday, japonské klavíristky
Hiromi Uehara, Milese Davise, Charlese Minguse, ale také Bjork nebo Jamiroquai.
Italský jazz si u nás postupně získává fanoušky pro svou středomořskou příchuť
a specifický horkokrevný zvuk související s národní povahou.
Vstupné 120 Kč.
Pavel Blaženín

FOTO: archiv zpěvačky

-- Romina Capitani --

Pohádka
o Červené Karkulce
Kdy: 23. 2. v 16 hodin
Kde: Club Kino
Nevíte, co podniknout s dětmi o nedělním odpoledni? Co takhle zajít se podívat na pohádku? Hrát
se bude představení O Červené Karkulce v podání
divadla Duha. Hlavní postavou, tedy samozřejmě
mimo Karkulky, je Vlk, který vymýšlí vlastně všechny zápletky a převléká se do všech postav, včetně
babičky. Hraje pošťáka, strážníka, průvodce a babičku, kterou ovšem nejprve sežere. Sní také Karkulku, ale všechno dopadne pochopitelně dobře,
díky myslivci a dětem v hledišti, které napovídají
a radí. V představení jsou pěkné písničky, které si
děti mohou zazpívat společně s herci.
Na představení zve Město Černošice. Vstupné
70 Kč.
Pavel Blaženín

ČEKÁNÍ NA MAGORA – Oldřich Kaiser & Dáša Vokatá

-- Oldřich Kaiser a Dáša Vokatá --

Kdy: 28. 2. ve 20.00
Kde: Club Kino
Již titulek a podtitulek tohoto článku napovídá, že byste si návštěvu Club Kina tentokrát
rozhodně neměli nechat ujít. Čeká vás totiž
skvělý zábavně-poetický & hudebně-literární
programu dvojice interpretů Oldřicha Kaisera
a Dáši Vokaté, který je koncipován nejen jako
pocta významnému českému básníku Ivanu
M. Jirousovi, jež byl vůdčím duchem českého
undergroundu.
Oldřich Kaiser se tentokrát představí také
v trochu jiné poloze, než je publikum zvyklé
– kromě vtipných improvizací (imitace projevu G. Husáka atd.) se předvede jako zpěvák
a muzikant, hrající na kytaru a housle i jako
skvělý interpret Magorových veršů. V duetu
s undergroundovou písničkářkou nezaměnitelného stylu Dášou Vokatou zazpívají vedle
Dášiných autorských písní například i slavné
hity 60. a 70. let.

Výstava fotografií známého fotoreportéra
Kdy: 6. 2. – 3. 3.
Kde: kavárna Modrý domeček v Řevnicích
Letošní sérii výstav v kavárně Modrý domeček
v Řevnicích odstartuje výstava „JAN ŠIBÍK STORIES“. Vernisáž s uznávaným fotografem reportážních snímků Janem Šibíkem proběhne ve
čtvrtek 6. února od 19 hodin. Výstava potrvá až
do 3. března.

Jan Šibík uspořádal desítky workshopů reportážní fotografie. Pracoval jako porotce v prestižních fotosoutěžích. Kromě stovek reportáží z ČR
podnikl 250 cest do všech koutů světa. Fotografoval konec komunismu, byl svědkem masakrů v
Sieře Leone, Libérii a Rwandě, hladomoru např.
v Etiopii i následků zemětřesení např. na Haiti.
Zaznamenal války např. v Kosovu, Afghánistánu,

2x FOTO: archiv herce

-- K herectví přidá tentokrát Oldřich Kaiser
i roli muzikanta. --

Vstupenky můžete zakoupit v předprodeji za
150 Kč v Minimarketu na nádraží a ve vinotéce Cellarius na Vráži, nebo před koncertem za
180 Kč.
Pavel Blaženín

Iráku či arabské revoluce v Egyptě a Libyi. V roce
2004 získal cenu ve WORLD PRESS PHOTO.
V Czech Press Photo získal 44 ocenění, 2x hlavní
cenu. Roku 2000 zorganizoval humanitární akci
„Podejte ruce dětem ze Siery Leone“ a vybral pro
postižené děti 1.100.000 korun. Akce „Chci ještě
žít!“ na pomoc nemocným AIDS v Oděse přinesla
1milion Kč. Vydal tři fotografické publikace.
Více na www.sibik.cz .
Za os Náruč Šárka Hašková
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z města a okolí

Koncert rockového houslisty
Kdy: 22. 2. v 19 hodin
Kde: zámek Dobřichovice
Housle a rock. Možná vám to nejde dohromady, ale věřte, že taková hudba
zní skvěle. Přesvědčit se o tom můžete na koncertě rockového houslisty Jana
Hrubého. Známý je především ze skupin Etc… hrající s Vladimírem Mišíkem,
Framus a z Kukulína.
Jako host s ním vystoupí anglický harfista Sean Barry, pětinásobný mistr

Velké Británie ve hře na keltskou harfu oceněný královnou Alžbětou a držitel
několika cen BBC. Letos v lednu vyšlo jejich album Společné světy. A jeho
křest bude součástí tohoto koncertu. Těšit se můžete také na křest knihy Housle tečka Hrubý s podnázvem Rozhovor Milana Tesaře s Janem Hrubým. CD
i knihu bude možné na místě zakoupit.
Dalšími hosty bude Hrubého dcera Andrea Kudrnová a také jeho kamarád
z dětství, spisovatel a reportér Josef Klíma. Předprodej vstupenek v knihovně
v Dobřichovicích.
Dana Jakešová

Na co se můžete těšit v březnu
Super Trio WUH

Kdy: 20. 3. od 20.00
Kde: Club Kino
Americký jazzový pianista Skip Wilkins, jeden
z nejlepších evropských kontrabasistů František
Uhlíř a česká bubenická legenda hráč Jaromír
Helešic – to je Super Trio WUH. Už jen tato tři
respekt budící jména jsou zárukou koncertu mimořádné kategorie.
Skip Wilkins vyrostl v Bostonu v hudební rodině. Tamtéž studoval na vyhlášené univerzitě
Berklee College of Music in Boston. Dnes již
působí spíš na druhé straně katedry. Vyučuje
totiž jazzový klavír na Lafayette College. Jako
pedagog ale pracuje i v Evropě. Každý rok učí
např. na Letní jazzové škole ve Frýdlantu a v letech 2011 a 2012 také vedl pravidelné dílny na
brněnské JAMU.
František Uhlíř je známý ze skupin SHQ Karla
Velebného či Barock Jazz Q. Jaromír Helešic
působil např. v Jazz Half Sextet, Jazz Nova či ve
skupině kontrabasisty L. Hulana Jazz Sanatorium. V 70. letech se potom stal jedním z nejžádanějších hráčů na bicí nástroje u nás.
Vstupné 120 Kč.

Honza Vančura - Plavci a Irena
Budweiserová
Kdy: 21. 3. od 20.00
Kde: Club Kino
Legendy československého country a folku, Irena Budweiserová, Honza Vančura se skupinou
Plavci v nové sestavě a s programem, kde uslyšíte nejen staré Plavecko – Rangerské hity, ale
i nové country písničky, blues, spirituály. Také
se vzpomene při koncertu písničkami na kamarády, Karla Zicha, Milana Dufka a Honzu Hájka.
Vstupenky v předprodeji za 200 Kč (Minimarketu u nádraží, vinotéka Cellarius na Vráži), na
místě před koncertem za 250 Kč.

Elisabeth Lohninger
(USA/CZ)

zpěvu a hudby. Její texty jsou hluboké a optimistické. Nenechte si proto ujít tento skvělý jazzový
večer, tentokrát v pondělí, který bude jednou ze
zastávek zpěvaččina třítýdenní turné po Česku,
Slovensku a Maďarsku. Společně s klavíristou
Walterem Fischbacherem, s nímž spolupracuje více než 15 let, se pro vystoupení obklopili
opravdovou českou rytmickou elitou - Petrem
Dvorským, hrajícím na kontrabas a Jiřím Stivínem Jr. hrajícím na bicí.
Vstupné 120 Kč.
Dana Jakešová
FOTO: archiv zpěvačky

Quartet

Kdy: 31. 3. od 20.00
Kde: Club Kino
„Nesčetně barev a možností“ – tak bývá popisované hlasové umění zpěvačky Elisabeht Lohninger. Na publikum působí svými na míru šitými
vlastními kompozicemi a bezmeznou radostí ze

-- Elisabeth Lohninger --

Nové knížky v městské knihovně v Černošicích
Beletrie:
BITTNEROVÁ, Martina: Na nevěru se
neumírá – kniha je souborem humorně ironických příběhů o lásce, pokušení i zradě,
v nichž se autorka vyrovnává s vlastními vzlety
a pády;
CARTLAND, Barbora: Vyvolené srdce – milostný historický román;
CLARKE, Arthur C.: Kolébka – vědecko-fantastický román;
COLLINS, Suzanne: Hunger games. Síla
vzdoru: fantasy literatura 3. díl;
ELLIOTT, Mink: Klub nas***ých rodičů – vtipný
bravurně napsaný román ze současnosti, v němž
se najdou všichni rodiče, kteří občas (nebo spíše
často) zažívají pocit, že už toho mají dost;
GERRITSEN, Tess: Učedník – svižný kriminální
román, působivý a akční od začátku do konce,
volně navazuje na román Chirurg;
JANOUCHOVÁ, Kateřina: Podváděná – román pro ženy;
KESSLER, Leo: Štvanci – román z 2. světové
války;
LIŠKA, Vladimír: Kletba čachtické vražedkyně – tajemství hrůzných činů hraběnky Báthoryové;
PŘIBSKÝ, Vladimír: Pánové v nejlepších
letech – příběh pozdní lásky padesátiletého architekta Adama a jeho mladé zákaznice
Evy není jen zábavným čtením o partnerství,
ale i satirickou výpovědí o trablech spojených se
soukromým podnikáním v Česku;
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SLAUGHTER, Karin: Démoni – thriller, co se
stane s lidmi, když se střetnou s ryzím zlem;
VARGAS, Fred: A Seina teče – detektivní povídky

SHRADER, Valerie Van Arsdale: Tvoříme z obrázků našich dětí – kniha nabízí řadu možností,
jak dětské kresby a malůvky využít pro nejrůznější
dekorace

Naučná literatura:
DAINOW, Sheila: Jak přežít dospívání svých
dětí – v této knize najdete rady a cvičení, s jejíž
pomocí se naučíte reagovat asertivně, začnete si
uvědomovat svá práva a potřeby a ve vyhrocených
situacích budete jednat klidně a vyrovnaně;
DÄNIKEN, Erich von: Zlomek času – v tomto povídkovém dílku autor líčí své vlastní zážitky,
doplněné fantazií. Zabývá se cestováním v čase
i chybnými směry vývoje naší společnosti;
GIRARD, Anne-Sophie: Dokonalá žena je blbka! - francouzský humoristický bestseller, který
už několik měsíců okupuje první místa prodejních
žebříčků. A není se co divit. Kniha je průvodcem
pro všechny nedokonalé ženy;
KRASSA, Peter: Náš osud je předurčen – studie zkoumá vliv lidské vůle na „předurčenost“ života prostřednictvím příkladů záhadných historických fenoménů. Analýzou existence stroje času
dospívá k závěru, že veškerý lidský život se sice
jeví jako zcela předurčený, avšak každý jednotlivec je schopen předurčení změnit. Osud nabízí
člověku šanci změnit předem dané!;
RAMEŠOVÁ, Stanislava: Uneseni mimozemšťany – autorka se ve své publikaci zabývá tzv.
únosovým syndromem. Shromáždila řadu informací o unesených a uvádí jejich výpovědi;

Pro děti a mládež:
EISLEROVÁ, Jana: Dětská ilustrovaná bible –
příběhy Starého i Nového zákona převyprávěné
tak, aby jim rozuměly i malé děti;
KRATOCHVÍL, Miloš: Puntíkáři. Pachatelé
dobrých skutků – knížka o tom, jak to vypadá,
když se dva rošťáci rozhodnout pomáhat bližním,
pro děti od 8 let;
SERBOURCE, Christine: Kráva, tele, býk a vůl
– knížka pro nejmenší o životě na farmě;
STEPHENS HINES, Sarah: Pokusy a rošťárny
– kniha pokusů a bláznivých nápadů pro děti od
9 let. Ve většině případů se jedná o neškodné pokusy, kterými nemohou děti sobě ani jiným dětem
ublížit. U všech pokusů, při kterých jsou použity
chemické látky nebo otevřený oheň, najdete vykřičník. Takové triky by měly děti provádět jen za
asistence dospělých.

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

