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Elisabeth Lohninger Quartet znovu v Černošicích
Kdy: pondělí 31. 3. od 20.00
Kde: Club Kino
FOTO: archiv zpěvačky

„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 zpěvu a hudby. Její texty jsou hluboké a optimistické.
Nenechte si proto ujít tento skvělý jazzový večer, tentokrát v pondělí.
Koncert 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., který se posadí za bicí nástroje.

-- Elisabeth Lohninger --

Kdo je vlastně Elisabeth
Původem rakouská zpěvačka vystudovala klasickou hudbu a jazz. V roce 1994 se přestěhovala
do New Yorku. Koncertuje po celém východním
pobřeží USA a pořádá i turné po Evropě. Od roku
2002 učí na prestižní New School Jazz Department
v New Yorku. Mnoha cenami ověnčená americká
zpěvačka Elisabeth Lohninger je provázena přívlastky jako emotivní, vzrušující, oslnivá či inspirující. V její hudbě můžete vnímat vlivy hudebníků jako

EST, Bobby McFerrin, Kate McGarry, Sting nebo
Joni Mitchell. Všechny tyto vlivy jsou ale přetaveny
do vlastního pohledu na hudbu a okolní svět.
Zpěvačka vydala již bezmála deset alb. To nejnovější LIVE (2012), natočené během jara téže
roku v Česku, charakterizují velmi výstižně slova na
serveru Allaboutjazz.com: „Lohningerová vyspěla
během prvních čtyř alb v prvotřídní skladatelku
a zpěvačku, což v celé své šíři předvedla na LIVE.“
V roce 2003 Elisabeth rovněž napsala a produkovala hudbu ke krátkému filmu Heleny Smith I'm
Thursdays. Za tu získala cenu the Wasserman
Craft Award for Original Score na festivalu v New
Yorku. A spolupracovala také na písních do několika televizních show.
Koncert pořádá město Černošice.
Vstupné 120 Kč.
Dana Jakešová, Pavel Blaženín

Blíží se splatnost poplatku za komunální odpad!
SAZBY A TERMÍNY SPLATNOSTI
Sazby všech poplatků a termíny splatnosti jednotlivých poplatků určuje Obecně závazná vyhláška
č. 4/2012 o místních poplatcích. Úplné znění vyhlášky je zveřejněno na webu města, najdete zde
informace o vzniku a zániku poplatkové povinnosti,
o možnostech osvobození, apod.
Nejčastějšími poplatky jsou poplatek za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále
jen poplatek za odpad) a poplatek za psa.
Poplatek za odpad
Sazba poplatku za likvidaci odpadu je 492 korun za osobu (v případě objektů používaných pouze
k rekreaci za nemovitost) a kalendářní rok. Termín
pro zaplacení je do 31. března běžného roku. Pokud jste si zvolili možnost hradit poplatek ve dvou
splátkách, termín pro zaplacení druhé části poplatku je do 30. září.
Pokud u vás došlo ke změně počtu poplatníků,
případně chcete provést jakékoli jiné změny (rozlo-

žit poplatek na splátky, atd.), či získat další informace, kontaktujte nás.
Kontakt: pí. Ovečková, tel: 221 982 518,
e-mail: dagmar.oveckova@mestocernosice.cz
Poplatek ze psa
Sazba poplatku ze psa je 700 korun (snížená
200 korun) za kalendářní rok. Za druhého a každého dalšího psa 1.400 korun (snížená 300 korun).
Termín pro zaplacení je 31. května běžného roku.
Jestliže jste si zvolili možnost hradit poplatek ve
dvou splátkách, termín pro zaplacení druhé části
poplatku je do 31. října.
Kontakt: pí. Vrátná, tel: 221 982 527,
e-mail: martina.vratna@mestocernosice.cz
JAK ZAPLATIT POPLATEK
Všechny poplatky můžete platit:
• převodem na účet města,
• v hotovosti na pokladnách MěÚ (Praha 2 Podskalská 19; Černošice - Riegrova 1209,
Topolská 660 - areál TS) – každý den v úředních hodinách,

Příští veřejné zasedání zastupitelstva se koná
ve čtvrtek 6. 3. v 19 hodin v Club Kinu.

• prostřednictvím složenky na poště.
Pro platbu prostřednictvím účtu prosíme abyste
uváděli správné číslo účtu a správný VS - bylo uvedeno na složenkách zaslaných v roce 2012, případně pokud složenku nemáte k dispozici, údaje
je vždy možné zjistit na finančním odboru – místní
poplatky.
Podrobný přehled možných plateb, účtů, termínů
a variabilních symbolů je aktuálně uveden na www.
mestocernosice.cz v novinkách na webu, případně
na stránce finančního odboru. Pokud trváte na platbě složenkou, je možné si ji vyzvednout na finančním odboru, případně je možné vyplnit formulář
složenky na poště. Prosíme o uvedení správného
VS a účtu - viz informace o platbě na účet.
pokračování na str. 6

VEŘEJNÉ PROJEDNÁVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA
ČERNOŠICE – 25. 3. od 17 hodin v Club Kinu
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Budeme stavět parkoviště u nádraží
Koncem září loňského roku město podalo již čtvrtou žádost o poskytnutí dotace
z prostředků Regionálního operačního programu Střední Čechy (ROP) na realizaci
projektu Park and Ride, přednádražní prostor Mokropsy. Před koncem roku 2013
jsme obdrželi oznámení o schválení projektu k financování a následně vyslovilo
souhlas s jeho realizací lednové zastupitelstvo.
Nyní je vyhlášena veřejná zakázka na výběr zhotovitele, tedy stavební firmy. Poté bude známa
vítězná cena stavby. Odhadovaný podíl města
je 5 milionů korun.

Jak bude parkoviště vypadat
Přednádraží prostor podél ulice Zd. Lhoty
bude upraven po obou stranách od nádražní
budovy.

pokračování na str. 5
FOTO: Petr Kubín

-- Nové parkoviště by se mělo začít stavět již v dubnu. -4
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Jednou větou...
• Se slevou 50% jsme od firmy Dräger zakoupili infračervenou kameru za 180 tis. korun – výrazně zrychluje vyhledávání osob v prostorech
zaplněných dýmem a snižuje riziko pro hasiče;
o jejím zakoupení jsme začali uvažovat po požáru hotelu Kazín.
• Povodí Vltavy začalo postupně od železničního mostu s dalším odtěžováním nánosů v Berounce.
• Chtěli jsme u mokropeské pláže vztyčit „povodňový sloup“ jako memento, že povodně
k našemu městu patří, jako kus umění ve veřejném prostoru, jako oficiální vodočet s označením výšky hladiny při minulých povodních a ke
sledování těch příštích, a to vše v místě, kam se
na vodu chodíme koukat…; náklady na výrobu
a instalaci sloupu podle předběžného návrhu
Kurta Gebauera by se ale při potřebné výšce
5-6 metrů blížily 100 tis. Kč, ať by byl z kamene
nebo z kovu, tak to zatím dáváme k ledu - jako
snad zajímavý nápad pro někoho v budoucnosti…; plánované slavnostní odhalení při benefičním koncertu pod širým nebem se tedy zatím
nekoná.
• 31. ledna ráno zadržela hlídka Městské policie v ulici Karlštejnská zloděje měděných okapových svodů, který se snažil schovat v jedné
z tamních nemovitostí.
• Podle posudku Agentury ochrany přírody
a krajiny ČR je topolová alej mezi Černošicemi
a Radotínem na hranici své životnosti a stávající
stromy se doporučuje postupně doplnit a nahradit počínaje těmi, které byly poškozeny loňskou vichřicí, nebo jim u země uhnívá kmen; tak
máme o čem přemýšlet...
• Magistrát Prahy zařadil do svého letošního
plánu zpracování projektu na výstavbu nové lávky do Lipenců; mezitím jsme oslovili MČ PrahaLipence ohledně jejich podílu na nutné opravě
lávky stávající – nejnižší nabídka na celkovou
opravu je za 1,5 milionu Kč, částečná oprava
by vyšla na 0,5 milionu; v druhé půli února proběhla k věci schůzka s náměstkem primátora
Prahy, jejíž výsledek nebyl v době uzávěrky ještě
znám.
• Česká pošta nám o tisícovku zdražila roznos
Informačního listu.
• Zastupitelstvo vzalo na vědomí, že novela

zákona zvýšila maximální možnou výši odměn
pro neuvolněné zastupitele, a schválilo návrh,
že si přidávat nebudeme (zastupitelé mají 500
Kč/měs., radní 1800 Kč/měs); pro starostu byl
novelou plat direktivně zvýšen o cca 5% - čisté
navýšení (celkem 17 150 Kč za všechny měsíce
zbývající do konce volebního období) jsem se
rozhodl věnovat jako dar městu na stavbu sportovní haly u základní školy.
• Město dostane letos o 700 tisíc Kč víc na
výkon státní správy; využijeme je na posílení
správního odboru (občanky, pasy, řidičáky, SPZ
aj.) o 2 nové pracovníky, abychom zkrátili často
mnohahodinové čekací doby.
• Ušetřených 645 tisíc korun, které město získalo uplatněním sankcí za zpoždění výstavby
dětského hřiště u školy, bylo po dohodě se soukromými sponzory rozděleno tak, že 170 tis. Kč
půjde na výstavbu dřevěného altánu v zahradě
MŠ Barevný ostrov, za celkem 100 tis. Kč se
obnoví herní prvky v MŠ Topolská, za dalších
cca 100 tis. se koupí dva sportovně-relaxační
stroje do zahrady DPS a zbytek peněz půjde na
plánovanou výstavbu venkovní toalety u základní
školy.
• ROP Střední Čechy vypsal ještě jednu dotační
výzvu na místní komunikace – vzhledem k podmínce současného napojení na krajskou komunikaci a obsluze místní infrastruktury (např. školy) lze žádat na již vyprojektovanou rekonstrukci
části Karlické ulice u školky; odhadovaná cena
stavby je 6 milionů (včetně rozšíření parkovacích
míst), z toho 1,7 mil. by platilo město.
• V lese nad železniční tratí směrem na Radotín
někdo zapálil vrak auta, který od loňského roku
zatím nebylo možné odklidit kvůli probíhajícímu
vyšetřování ze strany státní policie – nyní tedy
může vyšetřování rozšířit ještě o zjišťování příčiny únorového požáru.
• V Mokropsech proběhl 22.2. tradiční mokropeský masopust.
• Na 15. března je přichystané slavnostní otevření nově zrekonstruované hasičárny v Mokropsech spojené se dnem otevřených dveří
s prohlídkou techniky, fotografií a hrou stolního
tenisu.
• Rada odsouhlasila, že v rámci mimosoudního
vyrovnání město zaplatí 140 tis. Kč společnosti
Fidea, čímž skončí dlouholetý spor o někdejší
pronájem bytu v budově ČEZu u mokropeského
nádraží.

Budeme stavět parkoviště u nádraží
pokračování ze str. 4

Mezi ulicí a železniční tratí vznikne celkem
92 parkovacích míst, která budou vydlážděná
ze zámkové dlažby. Ulice Zdeňka Lhoty bude
mezi oběma železničními přejezdy kompletně opravena. Navíc přibude nová komunikace
k parkovacím místům na severní straně.
Na rozdíl od předchozích verzí projektu nyní
ROP netrval na provedení závor, oplocení a parkovacích automatů souvisejících s požadavkem
na placené parkování. Parkoviště bude volně
přístupné a zdarma pro všechny občany, kteří
ho mohou využívat při cestách vlakem do zaměstnání. Navržené je tak, aby nekolidovalo

s budoucí rekonstrukcí železnice. Nově bude
také zastřešena plocha pro parkování jízdních
kol a přeloží se sdělovací kabel ČD.
Kdy se začne stavět
Podle současného harmonogramu by se
mělo začít stavět v dubnu a celá stavba by měla
být hotova nejpozději v září letošního roku.
O výběru stavební firmy, průběhu realizace
a s tím souvisejících dopravních opatření Vás
budeme informovat v následujících číslech Informačního listu.
Jiří Jiránek
vedoucí odboru investic

• 24. února předstoupilo před výběrovou komisi 12 kandidátů na místo ředitele naší základní
školy; k dalším pohovorům si několik nejlepších
pozve rada města, která pak učiní finální rozhodnutí – ale to až po uzávěrce tohoto čísla.
• V ulici Zd. Škvora (poblíž podchodu mokropeského nádraží) se někomu nelíbilo zaparkované auto, tak mu probodl pneumatiku; mladé
ženě tím způsobil škodu 5500 Kč (2x pneu),
hodiny ztraceného času, znemožnil jí odvézt
dítě to 10 km vzdálené školy a odjet do práce;
vzhledem k výši škody se jedná o trestný čin,
který byl již nahlášen Policii ČR.
• Komise pro kulturu, pro školství, děti a sport
a pro sociální věci projednaly žádosti v rámci
grantových programů; svá doporučení daly radě,
poslední slovo bude mít zastupitelstvo; grantové
programy byly letos celkově navýšeny o dalších
50 tis. Kč; výsledek se dozvíte v příštím čísle IL
a na městském webu.
• I v letošním roce bude s alokací až 1 milion
Kč pokračovat program spolufinancovaných
rekonstrukcí ulic – s příspěvkem min. 30% nákladů od občanů je takto možné zajistit opravu
okrajové či slepé komunikace, s níž jinak město
nepočítá, nebo přednostně ještě letos realizovat ulici, která zařazena je, ale zůstala doposud
„pod čarou“; projekt „velký třesk“ byl kvůli záměru zahájit v brzké době výstavbu sportovní haly
pro letošek přerušen, s pokračováním počítáme
v příštích dvou letech; o spolufinancování rekonstrukcí viz samostatný text v tomto čísle IL – termín pro návrhy je 31. března.
• U Berounky v Mokropsech se objevila mobilní
sauna.
• O dalších rozhodnutích rady a zastupitelstva
se dozvíte uvnitř listu.
Filip Kořínek
starosta@mestocernosice.cz, tel. 604 851 754

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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Blíží se splatnost poplatku za komunální odpad!
pokračování ze str. 1
NÁLEPKY NA POPELNICE
Zaplatíte-li poplatek za odpad včas, tedy do 31.
3. 2014, město zajistí do 30. 4. 2014 prostřednictvím brigádníků polepení popelnic u domů s číslem popisným (červená čísla) - stejně jako v loňském roce. Prosíme, ponechte v dubnu popelnice
přístupné po vyvezení do vylepení nálepky.
V případě, že popelnice nebude přístupná, vhodí vám nálepku do označené schránky. Při platbě
v hotovosti dostanete nálepku v pokladně při zaplacení poplatku. Nálepky na popelnicích s vyznačeným rokem 2013 platí do konce dubna 2014.
Prosíme všechny majitele nebo uživatele nemovitostí, aby zkontrolovali, zda mají dobře viditelná
čísla popisná na svých nemovitostech (jak určuje

vyhláška) a mají nadepsané schránky (v případě
více poplatníků v jedné nemovitosti).
Pro majitele rekreačních objektů, nemovitosti
bez poštovní schránky nebo viditelného čísla popisného a ty poplatníky, kteří poplatek nezaplatí
včas, budou nálepky k dispozici od 3. pracovního
dne po zaplacení poplatku na finančním odboru městského úřadu na adrese Riegrova 1209,
v kanceláři technických služeb, Topolská 660,
nebo v pokladně na pracovišti v Praze 2, Podskalská 19.
Nálepka pro rok 2014 má modrou barvu, je
na ní uveden rok 2014, číslo popisné nemovitosti
a velikost nádoby.
Jana Ullrichová, Dagmar Ovečková
finanční odbor

Platbu vám připomeneme
Na blížící se termín splatnosti jednotlivých poplatků
vás můžeme upozornit prostřednictvím služby SMS
ROZHLAS nebo e-mailem. Jak se ke službě přihlásit? Napište na e-mail: financni@mestocernosice.cz
nebo pošlete SMS na tel. 602 315 248, případně
zavolejte na tel. 221 982 527 a uveďte své jméno,
číslo mobilního telefonu, na který chcete upozornění
poslat, a typ poplatku, na jeho termín chcete být upozorněni. Rozesílané zprávy mají obecný charakter,
konkrétní detaily prosím řešte na uvedených kontaktech. Upozornění na termín placení poplatku za odpad město rozesílá automaticky všem občanům, kteří
jsou do služby SMS ROZHLAS přihlášeni. Informace
zveřejňujeme také na webu města.

Chcete mít opravenou ulici ještě letos?
I v letošním roce s alokací až 1 milion Kč pokračuje program spolufinancovaných
rekonstrukcí ulic. S příspěvkem min. 30% nákladů od občanů je takto možné
zajistit opravu okrajové či slepé komunikace, s níž jinak město nepočítá, nebo již
letos realizovat ulici, která zařazena je, ale zůstala doposud „pod čarou“.
Místo ulic letos občanská vybavenost
Projekt „velký třesk“ byl kvůli snaze realizovat do konce roku 2015 výstavbu
sportovní haly u školy pro letošní rok přerušen. Ministerstvo školství nám v minulém roce na tělocvičnu neposkytlo požadovanou dotaci a také se zatím nepodařilo připravit k prodeji pozemky v oblasti Na Pískách, čímž nedošlo k naplnění
jedné z podmínek, za kterých zastupitelstvo v roce 2011 tříletý program rekonstrukcí ulic schválilo – totiž že budou zajištěny i ostatní klíčové priority.
Investice města nutně musejí jít i do další infrastruktury a občanské vybavenosti. Městský kulturní sál byl již zakoupen a dokončen, na čistírnu odpadních
vod dotaci máme a letos začne stavba, rekonstrukce vily Tišnovských pro potřeby města je ve stádiu zpracování projektu a přípravy dvou městských nemovitostí
k prodeji. V letech 2012 a 2013 se již zrekonstruovalo celkem 32 ulic a řada
chodníků.
Vyjde to s dotací na sportovní halu?
Letos žádáme o částečnou dotaci na sportovní halu v nedávno vyhlášeném
dotačním programu ROP na volnočasové aktivity, výsledek bychom měli znát
v květnu či červnu. Druhou polovinu rozpočtu zamýšlíme pokrýt z úspor města
a z fundraisingu a veřejné sbírky.
Pokud s dotací na sportovní halu uspějeme, umožní se tím dřívější přijetí třetího a posledního většího úvěru na zbývající balík komunikací dle původního plánu.
Pokud bychom s dotací neuspěli, bude zřejmě úvěr směrován na halu a rekonstrukce komunikací se pozdrží.
Rekonstrukce ulic budou tak jako tak pokračovat nejdříve v příštím roce –
s výjimkou případných spolufinancovaných.
Když chcete přesto ulici novou
Stejně jako v předchozích dvou letech chceme dát možnost těm, kteří mají
zájem a možnost přispět na rekonstrukci své ulice, a tím jí místo v investičním
plánu města zajistit ještě pro letošní rok.
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Výzva ke spolufinancování okrajových
a vedlejších místních komunikací
Vzhledem k finanční situaci města lze některé komunikace rekonstruovat jen za předpokladu, že se na nákladech budou nejméně 30% podílet
sami obyvatelé města.
Pro rok 2014 na tento účel rada v rozpočtu předběžně vyčlenila 1 mil.
Kč.
Vyzýváme občany, aby se k situaci postavili aktivně a s pochopením
zároveň, a ke zlepšení prostředí svého bydliště dle svých možností přispěli.
Pro základní odhad nákladů rekonstrukce nezpevněné (prašné) ulice
lze počítat s částkou cca 1200 Kč/m2. Šířka obousměrné komunikace
je 5,5 m, cena podloží + 2 vrstvy asfaltu tedy vyjde cca na 660 tis. Kč
na 100 metrů délky ulice. Z toho 30% je částka 200 tis. Kč – minimální
příspěvek občanů na každých 100 metrů délky ulice. Jedná se o hrubý
odhad, přesná cena vyplyne z projektu a konkrétních podmínek v místě.
Konkrétní výběr komunikací, které budou letos v tomto modelu realizovány, bude brát v potaz mj. celkový význam komunikace, její aktuální stav,
počet trvale hlášených obyvatel a výši spolufinancování.
Prosím kontaktujte s nabídkami spolufinancování do 28. března 2013
vedoucího odboru investic J. Jiránka (tel. 221 982 512, e-mail: jiri.jiranek@mestocernosice.cz).
V roce 2011 se podobným způsobem s příspěvky občanů ve výši 30-50%
nákladů realizovala rekonstrukce 3 ulic (části ulic Ostružinová, Berounská,
Na Ladech), kde se sousedé dohodli, že se na příspěvek k rekonstrukci
složí. V roce 2013 se tímto způsobem rekonstruovaly další 3 ulice - Jedlová,
Chrudimská a další část Berounské.
I nadále jsme zaznamenali zájem, aby program byl zachován a při sestavování rozpočtu pro rok 2014 na tento účel bylo pamatováno částkou 1 milion
korun.
Filip Kořínek, starosta
filip.korinek@mestocernosice.cz

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 zde i možnost odevzdat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob
za rok 2013. Formuláře lze předem vyzvednout v podatelně MěÚ.
Magdalena Košťáková

Mobilní přepážka VZP
Každé druhé pondělí v těchto měsících – 10. března, 14. dubna, 12. května a 9. června
2014, vždy od 9 do 16 hodin – bude v zasedací místnosti městského úřadu fungovat
„mobilní přepážka“ Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP). Pomohou vám zde s řešením
veškeré běžné agendy a dotazů. Hotovostní platby možné nejsou.
Magdalena Košťáková

z radnice

Termín zápisu do městských školek se blíží
Pro mateřské školky zřizované městem Černošice platí již čtvrtým rokem 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,
neovlivňuje šanci dítěte na přijetí.
Pro přijímání dětí platí ve všech třech školkách jednotná kritéria. 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 trva-

lým 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.
K zápisu s sebou vezměte váš občanský
průkaz a rodný list dítěte. Vyplněný formulář
přihlášky (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.
Dejte vědět, kterou školku jste si vybrali
Možnost přihlásit dítě do všech mateřských

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

Termín
ZÁPISU
úterý
18. 3.

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
ODEVZDÁNÍ

středa
19. 3.

čtvrtek
20. 3.

středa
2. 4.

____

____

15–17

____

15–17

15.30
–
17.30

15–17

9–12
13–17

9–12
____
13–17

____

____

škol znamená v praxi administrativní a procesní
zátěž přijímacího řízení. Apelujeme proto 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 nerozhodnou a dítě do ní nenastoupí, aby tak
umožnili 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%.
Lenka Kalousková, členka rady města
lenka.kalouskova@mestocernosice.cz

Veřejné projednání
územního plánu
V úterý 25. 3. od 18 hodin proběhne v Club Kinu „Veřejné projednání návrhu Změny č. 1 územního plánu Černošice“.
Návrh zpracoval Ing. arch. Jaromír Myška podle Zadání změny č. 1 ÚP Černošice (schváleno dne 21. 7. 2011)
a dle Pokynů pro zpracování druhého návrhu (schváleny dne 5. 9. 2013). Návrh byl posouzen Krajským
úřadem Středočeského kraje (stanovisko ze dne 13. 1.
2014).
S upraveným a posouzeným návrhem Změny č. 1
územního plánu Černošice se již nyní můžete seznámit
také v kanceláři odboru územního plánování MěÚ Černošice v Riegrově ul. (č. dveří 19), a to v pondělí a ve středu
od 8.00 do 17.00, v jiný den po telefonické dohodě (tel.
221 982 511) nebo na webových stránkách města v části Mapy a územní plán (http://www.mestocernosice.cz/
mesto/uzemni-planovani/up-a-rp-cernosice/projednavane/)
Případné námitky proti návrhu mohou podat pouze
vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení,
oprávněný investor a zástupce veřejnosti, a to do 7 dnů
ode dne veřejného projednání. Připomínky k návrhu pak
může uplatnit každý, a to opět ve lhůtě do 7 dnů od veřejného projednání. Písemné námitky a připomínky je
možné uplatnit i přímo při veřejném projednání.
Helena Ušiaková
vedoucí odboru územního plánování

Posílení sociálně právní ochrany dětí v rozšířené působnosti MěÚ Černošice
V loňském roce požádal Odbor sociálních věcí
a zdravotnictví MěÚ Černošice formou projektu
o finanční podporu v rámci ESF z Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost (Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany
dětí - SPOD). A v letošním roce nám tato finanční
podpora na grantový projekt pod názvem „Posílení SPOD na ORP Černošice“ byla přidělena.
Projekt je zaměřen především na zvýšení počtu
pracovníků sociálně-právní ochrany dětí (SPOD),
a dále na vypracování a dodržování standardů kvality v této oblasti (podle zákona o sociálně-právní
ochraně dětí a prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu). Standardy kvality sociálně-právní ochrany
dětí mají obsahovat principy a bodové hodnocení
výkonu sociálně-právní ochrany, standardy sociální práce s klientem, standardy personálního

a organizačního zajištění výkonu sociálně-právní
ochrany dětí a technicko provozní zajištění.
O co jde konkrétně
V rámci tohoto budou realizovány konkrétní aktivity jako např. cílené poradenské služby, terénní
sociální práce, preventivní programy, případové
konference a další. Tyto zákonem stanovené aktivity se v současné době realizují, ale vzhledem
k personální kapacitě oddělení sociálně-právní
ochrany dětí pouze v omezeném rozsahu. Proto
také projekt počítá s posílením personální struktury tak, aby objem a kvalita služeb mohly být poskytované na vysoké profesionální úrovni a splnila
se tak dikce zákona a podzákonných norem v této
oblasti.
V rámci projektu bude tým pracovníku náležitě

vybaven tak, aby efektivně vykonával přidělené
agendy. V rámci projektu také vybavíme hovornu
pro práci sociálních pracovníků s ohroženými rodinami a dětmi z naší spádové oblasti.
Dále se budou všichni členové týmu účastnit
pravidelných supervizí, které podpoří jejich odolnost proti stresu a odolnost vůči syndromu vyhoření. Všem se také dostane dalšího vzdělávání
formou seminářů podle konkrétních potřeb oddělení SPOD Černošice na téma “Standardy kvality
sociálně-právní ochrany dětí“ a “Činnost orgánů
sociálně právní ochrany dětí“.
Projekt byl zahájen v únoru 2014 a potrvá
do června 2015.
Miroslav Luczka
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví
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z radnice

Z 108. jednání Rady města Černošice (27. 1. 2014)
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJEKTU
Rada města Černošice:
• schvaluje dohodu o splátkách mezi městem
a panem L. M. jako Dlužníkem o úhradě celkové částky ve výši 19.300 Kč za nájemné
na pozemky parc. č. 4046, 4047 a 4049/16
v obci a k.ú. Černošice ve čtyřech splátkách;
• souhlasí s nabídkou pana A. M. na pronájem
části pozemku parc. č. 1160 o výměře 549
m2 v obci a k.ú. Černošice za 40 Kč/m2/rok;
schvaluje nájemní smlouvu na tento pronájem na dobu určitou do 31. 12. 2014;
• bere na vědomí informace o doporučených
úpravách veřejného osvětlení v ul. Husova,
Majakovského, Kollárova a okolních ulicích;
schvaluje postup dle části IV. směrnice
města o zadávání veřejných zakázek (přímé
oslovení dodavatele a počet předložených nabídek); souhlasí s cenovou nabídkou ELEKTROŠTIKA s.r.o. na provedení úprav veřejného osvětlení v ul. Husova, Majakovského,
Kollárova, Olbrachtova, Jiráskova a Nerudova
za 265.065 Kč bez DPH;
• souhlasí s vybudováním nového kabelového
vedení NN v části Hradecké;
• nesouhlasí s umístěním dodatkové značky
„PARKOVIŠTĚ POUZE PRO ZÁSOBOVÁNÍ RESTAURACE“ u provozovny v Osadě
údolí staré řeky Lavičky v Černošicích, a to
vzhledem k potřebě zachování parkoviště
pro všechny uživatele dle doporučení komise
dopravní a bezpečností;
• bere na vědomí přidání nového odběrného
místa (SHD Mokropsy, Srbská 999) v rámci
dodávky zemního plynu do 630 MWh; souhlasí s uzavřením Dodatku č.1 k Závěrkové-

mu listu č. PL2013091106 s E.ON Energie,
a.s.,
• bere na vědomí výběr nejvýhodnější nabídky
na opravu střechy MŠ Karlická společností IPRA s.r.o. za celkovou nabídkovou cenu
109.267,36 Kč bez DPH, z důvodu urgentního
řešení havarijní situace střechy;
• souhlasí s uzavřením Smlouvy o odebírání odpadních vod přivážených fekálními vozy na ČOV
Černošice s panem A. Lisem.
ÚTVAR INTERNÍHO AUDITU
Rada města Černošice:
• schvaluje 1) dodavatele nákupu a nákup thermokamery Dräger UCF 9000 s příslušenstvím
u Dräger Safety s.r.o. za maximální nabídnutou
cenu 181.075 Kč včetně DPH, 2) udělení výjimky z vnitřního předpisu č. 5 o zadávání veřejných
zakázek;
• ruší usnesení č. R/103/46/2013, kterým
Rada města Černošice: I. schvaluje smlouvu
o centrálním zadávání s ZŠ Černošice na výběr
dodavatele služeb BOZP a II. souhlasí s uzavřením této smlouvy; schvaluje smlouvu o centrálním zadávání se základní školou Černošice
na výběr dodavatele služeb BOZP.
ÚSEK PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ
A KOMUNIKACE
Rada města Černošice:
• schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt
„Oprava válečných hrobů a pomníků obětí světových válek“ na Ministerstvo obrany do programu zabezpečení péče o válečné hroby;
• schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt
„Vybudování venkovních toalet u ZŠ Černoši-

ce“ na MAS Karlštejnsko do 20. kola přijmu
žádostí.
ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ
Rada města Černošice:
• schvaluje s vyhlášením veřejné zakázky vedené
pod názvem „Nákup xeroxového papíru“; souhlasí s výzvou a zadávací dokumentací k této
veřejné zakázce;
• souhlasí s uzavřením licenční smlouvy o užití
autorských děl s INTEGRAM o.s.;
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A CESTOVNÍHO
RUCHU
Rada města Černošice:
• souhlasí s novou smlouvou zahrnující úklid
a správu městského sálu na Vráži;
• souhlasí s předloženou smlouvou, na jejímž
základě bude mít město zdarma internet v městském sále.
BODY DODATEČNĚ ZAŘAZENÉ ČI UPRAVOVANÉ
Rada města Černošice:
• schvaluje 1) smlouvu o editování IL, 2) smlouvu o jazykové korekci IL, 3) smlouvu o grafické
úpravě IL;
• souhlasí s umístěním mobilní sauny na přívěsném vozíku s RZ na břehu řeky Berounky naproti vyústění ulice Ke Hřišti v zimním období
za předpokladu souhlasu vlastníka pozemku
a správce toku;
• souhlasí s cenovou nabídkou Šetelík Oliva, s. r.
o. na vypracování projektové dokumentace pro
výběr zhotovitele rekonstrukce vnitřního vodovodu v budově „D“ ZŠ Černošice - Mokropsy za
celkovou cenu 40.000 Kč bez DPH.

Z 109. jednání Rady města Černošice (10.2.2014)
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJETKU
Rada města Černošice:
• souhlasí s upraveným textem Dohody vlastníků
provozně-souvisejících vodovodů o jejich vzájemných právech a povinnostech mezi městem
Černošice a PVS a.s.;
• souhlasí s uzavřením Kupní smlouvy, kterou dojde k prodeji pozemku pod trafostanicí parc.č.
2804/14 v obci a k.ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice o výměře 4m2 společnosti
ČEZ Distribuce, a.s. za cenu 12.000 Kč; doporučuje zastupitelstvu uzavření této Kupní
smlouvy schválit;
• souhlasí s realizací veřejné zakázky na výběr
zhotovitele stavby s názvem „Černošice ČOV
7500 EO“; schvaluje znění zadávací dokumentace a návrhu smlouvy o dílo na tuto akci a výzvu k předložení cenové nabídky pěti zájemcům
o výkon funkce TDI a BOZP;
• souhlasí s realizací veřejné zakázky na výběr
zhotovitele na akci „Park and Ride, přednádražní
prostor Mokropsy“ a s termínem konání komise
pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení
nabídek dne 13. 3. 2014 od 10:00; schvaluje
znění zadávací dokumentace a návrhu smlouvy
o dílo na tuto akci;
• schvaluje záměr výpůjčky pozemku parc.č.
1611/38 v k.ú. Černošice, ve vlastnictví města
Černošice Svazku Obcí Region Dolní Berounka
v souvislosti s umístěním stavby cyklostezky;
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• bere na vědomí informace o potřebě dopracování projektové dokumentace sportovní haly
v Černošicích pro územní řízení, stavební řízení
a podání žádosti o poskytnutí dotace na ROP
Střední Čechy; souhlasí 1) s cenovou nabídkou GRIDO, ARCHITEKTURA A DESIGN, s.r.o.
na dopracování projektové dokumentace sportovní haly v Černošicích pro územní řízení za celkovou cenu 83.490 Kč včetně DPH (69.000
Kč bez DPH), 2) s cenovou nabídkou GRIDO,
ARCHITEKTURA A DESIGN, s.r.o na dopracování projektové dokumentace sportovní haly
v Černošicích pro stavební řízení za celkovou
cenu 227.480 Kč včetně DPH (188.000 Kč bez
DPH); schvaluje rozpočtové opatření č. 17.
ÚSEK PRÁVNÍ
Rada města Černošice:
• schvaluje Darovací smlouvu mezi městem
a Svazkem obcí 1866 o poskytnutí daru ve výši
10.000 Kč městu použitého na nákup potřebného materiálu pro pomoc postiženým povodní;
• schvaluje rozpočtové opatření č. 16 a dohodu
o narovnání mezi městem a Fidea Consulting,
a.s. ve věci mimosoudní dohody o platbě za
užívání prostor v budově ČEZ v ul. Dr. Janského ve výší 140.000 Kč;
• souhlasí s podáním odporu proti platebnímu
rozkazu sp.zn. 3 C 525/2013 ve věci žaloby

o zaplacení částky 539.300 Kč s příslušenstvím za zhodnocení bytu č. 2 v ul. Slunečná
627 v Černošicích nájemcem, panem R. B.;
• schvaluje Dohodu o ukončení smluvního vztahu mezi městem a Unikont Group s.r.o. ve
věci zrušení závazku nákupu zametacího stroje
pro potřeby Technických služeb.
TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Rada města Černošice:
• schvaluje celkový počet zaměstnanců zařazených do MěÚ Černošice na 216 k 1. 3. 2014;
ukládá vedoucímu správního odboru předložit
návrh rozpočtového opatření, kdy budou známy platy zaměstnanců;
• vydává jednací řád Rady města Černošice
s účinností od 1. 3. 2014.
ÚTVAR INTERNÍHO AUDITU
Rada města Černošice schvaluje směrnici
„Zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi“ s účinností od 1. 3. 2014.
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A CESTOVNÍHO
RUCHU
Rada města Černošice:
• souhlasí s navrženým rozdělením grantů v oblasti kultury;
• souhlasí v souladu s § 2, odst. 5, vyhlášky č.
54/2005, o náležitostech konkursního řízení

z radnice
a konkursních komisích, s přizváním Mgr. Martina Kozla a Doc. PhDr. Karla Müllera, PhD,
jako odborníků v oblasti školství do konkursní
komise s právem poradního hlasu (výběr ředitele ZŠ);
• souhlasí s dohodou o partnerství a spolupráci
s Jazz Černošice o.s za účelem získání dotace
na pořízení velkokapacitního stanu.
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ
Rada města Černošice:
• bere na vědomí zápis z komise sociální
a pro péči o seniory č. 29 ze dne 3. 2. 2014;
• souhlasí s poskytnutím grantu: Diakonii ČCE
v Praze 5 - Stodůlkách ve výši 4.000 Kč; Domovu pro zrakově postižené Palata, Praha
5, ve výši 6.000 Kč; FCH Neratovice ve výši
6.000 Kč; Sociální firmě Modrý domeček, OS

Náruč, Řevnice ve výši 4.000 Kč; doporučuje
zastupitelstvu tyto granty přidělit.
ODBOR INFORMATIKY
Rada města Černošice:
• souhlasí s realizací propojení systémů GINIS
a Evidence dopravních agend (Yamaco) dle
předložené nabídky spol. Gordic v ceně 88.800
Kč bez DPH (107.448 Kč s DPH);
• souhlasí s uzavřením Dodatku č. 3 ke Smlouvě
o vytvoření a pronájmu internetových stránek,
uzavřené s Galileo Corporation s. r. o., kterým
se navyšuje datový prostor o 2 GB za roční poplatek 1.690 Kč bez DPH.
FINANČNÍ ODBOR
Rada města Černošice schvaluje rozpočtové
opatření č. 15.

BODY DODATEČNĚ ZAŘAZENÉ/UPRAVOVANÉ
Rada města Černošice:
• souhlasí se smlouvou o dílo na úklid a správu
městského sálu na Vráži;
• revokuje usnesení č. R/108/18/2014 z 27. 1.
2014 ve věci vyhlášení veřejné zakázky na nákup xeroxového papíru;
• schvaluje vyhlášení veřejné zakázky vedené
pod názvem „Nákup xeroxového papíru“; souhlasí s výzvou a zadávací dokumentací k této
veřejné zakázce;
• schvaluje granty pro práci s mládeží v roce
2014 v celkové hodnotě 520.000 Kč; doporučuje zastupitelstvu jejich schválení;
• souhlasí s nákupem skartovacího stroje IDEAL
4002 za 38.599 Kč s DPH.

Z 31. zasedání Zastupitelstva města Černošice (23. 1. 2014)
Zastupitelstvo města Černošice:
• bere na vědomí novelizaci nařízení vlády č.
37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce
členům zastupitelstev ve znění pozdějších přepisů, kterou se mění částky pro měsíční odměny
za výkon funkce členů zastupitelstev a ponechává je ve stávající výši;
• schvaluje Darovací smlouvu mezi městem Černošice a paní D. W., jejímž předmětem jsou pozemky parc. č. 1682/162 a parc. č. 1682/3
v Jitřní ulici;
• 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;
• souhlasí s přijetím finanční podpory ze strukturálních fondů EU prostřednictvím Regionálního
operačního programu Střední Čechy a realizací

projektu Park and Ride, přednádražní prostor
Mokropsy; schvaluje dle ustanovení § 85 odst.
j), zákona č. 128/2000 Sb., obecního zřízení
v návaznosti na schválení poskytnutí dotace
Výborem regionální rady regionu soudržnosti
Střední Čechy uzavření smlouvy s Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy
o poskytnutí dotace ve výši 2.206.963,36 Kč
a schvaluje vyčlenění peněžní částky ve výši
3.310.445,06 Kč, odpovídající spolufinancování projektu Park and Ride, přednádražní prostor
Mokropsy, reg. č.: CZ.1.15/1.2.00/71.01667;
• schvaluje rozpočtová opatření č. 7 a 8
• souhlasí s přijetím dotace na projekt „Posílení SPOD na ORP Černošice, registrační číslo
CZ.1.04/3.1.03/C.00016“ ve výši 6 732 617,Kč z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, poskytovatelem dotace je Ministerstvo práce a sociálních věcí;

Z Husovy a Majakovského ulice zmizí staré sloupy
Společnost ČEZ Distribuce oznámila, že začne odstraňovat vrchní vedení v Husově ulici od Jiráskovy po Kollárovu a v Majakovského ulici od Husovy po Havlíčkovu. Současně bude provádět pokládku nového zemního vedení ve zmiňovaném
úseku Majakovského ulice.
Odpojení starého elektrického vedení pro město zpravidla vždy znamená vyvolané investice
do úpravy veřejné osvětlení, které je z rušeného
vedení napájeno. Jinak tomu není ani v tomto
případě. Původní stanovisko města k popisovaným úpravám elektrické soustavy povoleným již
před lety bylo odkoupit staré sloupy ČEZu a natáhnout na ně nové dráty, aby lampy veřejného
osvětlení na sloupech zůstaly svítit.
Během let se pohled na investice do veřejného osvětlení změnil. Město se v současné
době snaží neprovádět jen dočasné úpravy
osvětlení, které stojí nemalé peníze, ale zasazuje se o provedení definitivních úprav. O to více
to platí v případech, kdy můžeme využít výkopu
pro elektrické kabely a přiložit do něj i nové kabely pro veřejné osvětlení.
Zcela nové veřejné osvětlení
A to se stalo i v případě Majakovského ulice,
ve které bude provádět společnost ELEKTROŠTIKA pro ČEZ pokládku nového kabelového

vedení elektrické soustavy. Oproti původnímu
záměru zachovat staré sloupy jsme se rozhodli
vybudovat v Majakovského ulici nové veřejné
osvětlení a staré sloupy odstranit. Zároveň byly
navrženy i další úpravy, zejména kabelového
vedení pro veřejné osvětlení v okolních ulicích
(Kollárova, Olbrachtova, Jiráskova a Husova)
tak, aby bylo možné současně se sloupy v Majakovského ulici odstranit i sloupy z Husovy
ulice v úseku od křižovatky s Jiráskovou ul. až
po ul. Kollárovu. Úpravy jsou navrženy tak, aby
bylo v budoucnu, nezávisle na této akci, možné
provést další úpravy a odstranit i zbývající betonové a dřevěné sloupy z Husovy ulice až ke
křižovatce s Dobřichovickou.
Úpravy veřejného osvětlení v oblasti Husovy
ulice a výstavba zcela nového osvětlení v Majakovského ulici, které bude řešeno formou
podzemního kabelového vedení s ocelovými
stožáry a moderními svítidly s plochým sklem,
budou město stát přes 300 tisíc korun.
Jiří Jiránek

• schvaluje 1) investiční příspěvek ve výši
107.290,70 Kč do Investičního fondu MŠ Topolská, na nákup hracích prvků od společnosti
KARIM Europe, 2) investiční příspěvek ve výši
170.000 Kč do Investičního fondu MŠ Barevný
ostrov, na nákup zahradních altánů, 3) rozpočtové opatření č. 10.
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.

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.
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

9

z radnice

Máme v Černošicích
bobry?
Jednou z pozitivních, ale současně i problematických změn probíhajících v české krajině, je bezesporu šíření bobra evropského a zvyšování početnosti jeho populací. Děje se tak kvůli přirozenému
šíření populací z Rakouska a Německa, které byly
odchované v zajetí a následně vypuštěné zpět
do volné přírody. A pomohlo rovněž zavedení přísné ochrany v rámci EU i české legislativy.
Bobr je totiž v České republice silně ohroženým druhem, který byl v Evropě po celá staletí lidmi pronásledován a koncem 19. století téměř vyhuben, přičemž na našem území byl v 18. století
vyhuben zcela. Příčinou jeho pronásledování byla
hustá kožešina, chutné maso a tzv. castoreum,
produkt kožní žlázy umístěné u řitního otvoru.
Mistr stavitel
Bobr je největším evropským hlodavcem, dospělí jedinci váží až 30 kg. Z důvodu noční aktivity a plachosti jsou jeho pozorování v přírodě
vzácná. Bobři žijí v rodinách, aktivně hájí teritoria menšího rozsahu, ale pohybují se v okrscích
v rámci toku do vzdálenosti až 2 km od svého
úkrytu. V živočišné říši jsou považováni za mistry
stavitele. Ačkoliv si nejčastěji budují úkryty tím, že
vyhrabávají nory do břehů řek, často se prozradí
stavbou tzv. hradů či polohradů a hrází u menších
vodních toků. Jako stavební materiál používají
bláto a suché větve.
Bobr je výhradní býložravec. Jedním z jeho
typických projevů je ohlodávání kmenů stromů
v blízkosti řek. Ve vegetační době se živí vodními rostlinami a dalšími bylinami rostoucími v okolí
vodních toků. V zimě, kdy se potrava shání daleko hůře, okusuje lýko a kůru větších i menších
stromů, zejména vrb nebo topolů. Touto aktivitou,
která u nás vyvolává rozporuplné pocity, však
přispívá k biologické rozmanitosti, a stará se tak

FOTO: R. Sobora

--Jedním z typických projevů bobrů je okusování kmenů stromů v blízkosti řek.
Přesto jsou přísně chránění. --

o zachování dynamických procesů v přírodě.
Bobří hráze na menších vodních tocích zvyšují retenci vody. A můžeme je také považovat za
přírodní protipovodňová opatření, neboť zadržují
vodu v krajině, a tím zpomalují průtoky při povodních. Touto tzv. stavební činností bobr pozitivně
ovlivňuje kvalitu vody a podporuje rozmanitost rybích společenstev, obojživelníků, hmyzu i ptáků
vázaných na vodu.
Bobří polohrady u Berounky
Černošičtí bobři se zabydleli přímo u města.
Přestože jsou to velcí stavitelé, není třeba se obávat, že přehradí Berounku. Při procházce kolem
řeky můžete narazit na bobří polohrady, které jsou
velmi jednoduše rozpoznatelné. Je to na břehu
umístěná velká kupa větví. Při nižších průtocích
také můžete spatřit vstupy do nor.
Je důležité upozornit, že na bobra se vztahuje
zvláštní ochrana daná zákonem o ochraně přírody a krajiny. Bobry je zakázané chytat, chovat
v zajetí, rušit, zraňovat či usmrcovat. Je dokonce
zakázáno ničit nebo poškozovat jeho úkryty.
Těší nás, že si tento zatím vzácný a jedinečný
tvor našel místo pro život právě v Černošicích.
Předpokládáme, že počátkem jara bobři ustanou
v ohlodávání dřevin podél řeky a zaměří se na

bylinnou stravu, která jim v letních měsících plně
postačuje jako hlavní zdroj potravy.
Program péče o bobra evropského
V loňském roce byl vypracován dokument, tzv.
„Program péče o bobra evropského v ČR“, jehož
cílem je zajistit životaschopnou populaci bobra
evropského v České republice a zároveň snížit
možný negativní socioekonomický dopad výskytu
tohoto druhu. V tomto Programu je Česká republika rozdělena do tří zón (A, B, C) podle míry zájmu na ochraně druhu.
Černošice leží v tzv. zóně B (84 % území ČR),
kde je možná trvalá přítomnost bobra, jeho rozmnožování a šíření za současné aplikace technických opatření k prevenci a minimalizaci škod jím
způsobených.
Náhrady škod způsobené bobrem
Újmu vzniklou v důsledku omezení, které vzniklo aktivní činností zvláště chráněného živočicha,
lze uplatňovat podle zákona č. 115/2000 Sb.,
o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy a v souladu se
zákonem č. 114/1992 Sb.
Helena Heidenreichová,
odbor životného prostředí

Jak je to s úpravami porostů na březích Berounky
Řekou se prohání obrovský bagr a odstraňuje nánosy ze dna Berounky.
Ty ale po loňských povodních asi nikoho nepřekvapí. Horší to je se zásahy
na březích řeky. Na mnoha místech se zdají být takřka holé. Mnohé určitě
napadá, zda takto razantní zásahy jsou opravdu nutné, zda se tak jen nezničí zeleň. Zajímalo to i Milenu Paříkovou, členku rady města pro životní
prostředí a pořádek ve městě. Zavolala proto na Povodí Vltavy, které tyto
úpravy provádí a požádala o informace. 			
(red)
FOTO: Petr Kubín

-- Povodí Vltavy provedlo vyčištění koryta Berounky od nánosů
i úpravu zeleně na březích. --
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Vyjádření Ing. Jana Nejedlého, Povodí Vltavy s. p.
Dobrý den, na základě telefonického rozhovoru Vám podávám informační komentář k realizaci vegetačních úprav břehů Berounky pod jezem
v Černošicích.
Práce na údržbě břehových porostů byly provedeny v rámci akce: Berounka ř.km 6,5 – 8,0 – spláví a vegetace, a to v rámci odstranění povodňových škod z povodní 6/2013. Došlo k redukci břehových porostů
a porostů, které zaplňovaly část profilu koryta toku. Došlo k odstranění
zachycených splavenin na pozemcích, vegetaci a především náletových
dřevinách. Byla provedena redukce náletových dřevin, které omezovaly průtočný profil. Náletové dřeviny jsou pravidelně probírány. Dochází
k řezu bez odstranění kořenové části. Tento způsob úpravy umožňuje
obnovu nárůstu dřevin (např. keřové vrby), které mají význam pro zajištění
obživy drobných živočichů a jsou schopny v prvním vegetačním období
po povedení řezu dosáhnout nárůstu 1 – 1,5 metru. Takové to nárůsty
zajistí i možné úkryty právě v době, kdy je to vhodné s ohledem na reprodukci vyšších druhů živočichů.
Provedení vegetačních úprav zajistilo zpřístupnění koryta toku a uvolnilo průtočný profil. Prováděním údržby, která je realizována 1x za dva až
tři roky, se zajistí stabilizace podmínek v okolí břehu koryta toku, obnova
vegetace vždy v následném vegetačním období a vhodné prostředí v okolí
toku jak pro návštěvníky, tak k provádění údržby toku.

z vašich reakcí

Masarykova a Havlova ulice v Černošicích?
Koncem minulého roku se v tomto časopise
vedla živá diskuse na téma, zda náměstí na Vráži pojmenovat po prezidentovi Václavu Havlovi.
Názory byly různé, argumenty také. Nechci
zde polemizovat s jednotlivými názory, chci jen
upřesnit, jak k této diskusi došlo.
Na prvním zasedání zastupitelstva po smrti
Václava Havla v lednu 2012 jsem navrhl, aby
některá z nových nepojmenovaných ulic byla
pojmenována právě po něm. Žádné usnesení
nebylo přijato. Na podzim minulého roku jsem
svůj návrh znovu opakoval a rozšířil, zda by to
nemohlo být právě náměstí na Vráži, které by
jeho jméno neslo. To vedlo k oné již zmíněné
diskusi.
Na lednovém zasedání v tomto roce vzalo
zastupitelstvo konečně po hlasování na vědomí
můj návrh, aby se nové nepojmenované ulice
pojmenovaly po Václavu Havlovi a také po T.

G. Masarykovi. Co mě vedlo k tomuto návrhu?
Už jen málokdo ví, že se dnešní Poštovní ulice před nástupem totalitního režimu jmenovala
Masarykova. A myslím, že bychom měli napravovat křivdy komunismu nejen u lidí a majetku,
ale také u ulic.
Oba prezidenti byli mimořádnými osobnostmi
světového významu. A že neměli nic společného s Černošicemi, jak se mnohdy argumentuje? Co už měli společného s Černošicemi Majakovský, Gorký a třeba i Čapek? A mají u nás
„své“ ulice. Oba prezidenti, každý ve své době,
se zasloužili o svobodu a demokracii v tomto
státě.
Doufejme, že zastupitelé nezapomenou
na své rozhodnutí a že brzy budeme mít Masarykovu a Havlovu ulici. Prosím občany, aby mne
v této věci podpořili.
Alexandr Pařík

Několik poznámek
Při čtení lednového čísla IL jsem měl nepříjemný dojem, že se tak nějak jedná o nás
bez nás. Zveřejněný rozpočet města předkládá řadu položek, které cituji: „byly pečlivě
projednány se všemi zaměstnanci, kteří jsou
za jednotlivé části rozpočtu odpovědni“.
Musím se zeptat: byly všechny položky
také se zastupiteli projednány důkladně?
Byla dána občanům možnost vyjádřit jejich
potřeby a zabudovat je do rozpočtu?
Zajímala by mne například skladba položky Bezpečnost a veřejný pořádek. Za částku 8.121.700 Kč se patrně pro bezpečnost
občanů a pořádek v obci dá udělat hodně.
Ale co to hodně vlastně představuje? Měli
bychom to vědět, aby byla možná kontrola.
Otázek by bylo mnoho, ale alespoň ještě
jedna: Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň:
350 tisíc Kč. Myslím, že pro zvelebení našeho města je tato částka velmi nízká. Zase zde
není bližší strukturalizace, ale máme-li představu o současných cenách, myslím, že by
měla být několikanásobně vyšší. Myslím, že
vzhled obce by měl být vytvářen soustavně
a cílevědomě. Že by jím měla být pověřena
konkrétní firma, nebo řada jednotlivců, kteří by měli na starosti určitá místa, podobně
jako v Dobřichovicích.
Závěr se týká třetího odstavce článku
pana starosty – Zatracené dotace. Jedná se
o zazelenění tzv. Hřiště Radotínská. Odmítli
jsme prý dotaci protože, cituji: „vyjasnili jsme
si i to, že vždy neplatí rádoby ekologické čím
více stromů a keřů, tím lépe. Takže místo zůstane holé a vzdušné“.
Odmítnutí dotace je podpořeno tím, že
dvě třetiny českých manažerů se domnívají,
že dotace škodí a pokřivují myšlení. Nevím,
proč jacísi manažeři mají mluvit do zeleně
v Černošicích. Zdůvodnění je nepřesvědčivé. Myslím, že se jedná o něco v pozadí, co
v článku není.

V podrobnějším členění je rozpočet zveřejněn na městském webu. Projednání
proběhlo na veřejném zasedání zastupitelstva, podklady měli zastupitelé i veřejnost předem. Známé potřeby jsou
do rozpočtu podle možností zpracovávány – zde v IL, na webu i na zasedáních
o nich průběžně informujeme.
Cca 8 milionů Kč na „Bezpečnost a veřejný pořádek“ jsou výdaje na Městskou policii. Proti nim je potřeba vidět cca 5 mil.
Kč v příjmech – platby od okolních obcí,
kde naše MP také působí a vybrané pokuty. Ve výsledku nás MP stojí cca 3 miliony ročně za činnost přímo ve městě.
Do průběžné péče o vzhled obce dáváme
cca 8 milionů korun ročně skrze Technické služby, k tomu je potřeba přičíst
veškeré investiční akce (chodníky a ulice, veřejné osvětlení, odvodnění apod.).
Vámi zmíněných 350 tis. Kč je jen jedna
samostatně vedená položka (možná nepříliš vhodně pojmenovaná) – obsahuje
peníze na údržbu zeleně, opravy a příslušenství naší techniky (traktůrek, bobcat,
katr aj.).
Mimochodem, veškeré výše uvedené
informace jsem pro tento text vypsal
z tabulky „Podrobnosti schváleného rozpočtu“, která je všem veřejně přístupná
na městském webu v sekci Rozpočet.
V případě zájmu je možné informace
kdykoliv získat také na finančním odboru
městského úřadu
Ke zdůvodnění odmítnutí dotace EU na
zazelenění valu u hřiště Radotínská nic
dalšího v pozadí není – prostě jsme to
včas přehodnotili tak, že návrh zahradního architekta na vysazení 2000 keřů nechceme realizovat. Místo výhledově oživíme skromnějším rozsahem nové zeleně,
snad i vkusněji.

Jan Sláma

Filip Kořínek

SMS zpráva 14. 2.,
07:16
Dobrý den, nejsem placena za nahlašování
Eltodu a Městu Černošice za neustále se
opakující poruchy osvětlení na chodníku
z Vráže do Černošic. Dnes také prý nesvítilo
od lékárny Černošic ani k poště ani do Vonoklas, šetřete, prosím, jinde. Díky
Hošková
Komentář:
V noci na 14. 2. byl velmi silný vítr. Za takového počasí bohužel dochází a bude docházet
k poruchám na vedení veřejného osvětlení,
dokud bude naše síť mít tzv. vrchní vedení (tj.
dráty na sloupech, často blízko větví a s hrozbou zkratů). Město již řadu let investuje zhruba 2 miliony Kč ročně na postupný přesun
vedení pod zem, mj. systematicky využíváme
toho, pokud pod zem podkládá své kabely
ČEZ a pak kabely našeho veřejného osvětlení pokládáme do stejných výkopů. V Černošicích je ale cca 70 km ulic. Kompletní obnovu
zastaralého systému veřejného osvětlení nelze mít hned.
Filip Kořínek

Černošické
přejezdy
Černošické nádraží je pravděpodobně v Čechách raritou. Stav, kdy přes nástupiště vedou
dva přejezdy a jeden podchod, je nebezpečný
a zasluhuje změnu.
Podle sdělení starosty Filipa Kořínka navrhla projektová organizace SUDOP dvě varianty
rekonstrukce trati MaRek a MiRek (maximální
a minimální). Obě tyto varianty ruší oba přejezdy.
Přejezd bližší k Radotínu má být nahrazen
podjezdem v blízkosti Penny Marketu a komunikací vedenou souběžně s tratí až k nádraží.
Druhý přejezd má být nahrazen prodloužením
ulice Zdeňka Lhoty přes Švarcavu a krajní část
pozemku u restaurace Monopol od Kazínské
do Radotínské ulice. Pěším zůstane podchod
s bezbariérovou úpravou.
Město by se mělo chopit příležitosti, otevřít
veřejnou diskuzi a využít svých schvalovacích
pravomocí ve prospěch občanů. K tomu potřebuje vlastní návrh řešení prostoru u nádraží,
aby mohlo při jednáních kompetentně argumentovat.
Pořízení vlastní studie je v zájmu nejen města
Černošic, ale i okolních obcí mikroregionu Dolní Berounka, pro které jsme, a dlouho zůstaneme, úzkým dopravním hrdlem.
Vlastní studie území v prostoru u nádraží by
měla ukázat směr, jímž by se měly řídit projektové organizace, které navrhují stavební úpravy
v našem městě, a měla by jim sloužit jako projektový podklad.
Jan Jelínek
o.s. Aqua Incorrupta

11

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.

Svoz bioodpadu

Od středy 5. 3. začíná opět pravidelný svoz popelnic s bioodpadem.

Ze zasedání
školního
parlamentu
První den nového pololetí, tedy v pondělí
3. února, proběhlo zasedání školního parlamentu Základní školy Černošice. Poslanci nejprve hlasovali o návrzích parlamentu
na název květnové školní akademie. Nejvíce
hlasů získal název „Voda živá“, tento i další
návrhy jsme předložili paní učitelce Marvalové. Uvidíme, jestli bude některý z nich
vybrán.
Dalším bodem zasedání byly už konkrétní
návrhy na změny ve škole, které předkládali
sami jednotliví poslanci. Ti pak o všech návrzích a problémech s jejich realizací živě
diskutovali a některé se rozhodli předložit
vedení školy.
Tak například žáci 8. a 9. ročníku navrhli
uspořádat na konci roku celoškolní sportovní turnaj a závěrečný večírek (o konkrétní podobě bude parlament ještě jednat). Objevily
se i praktičtější návrhy a požadavky – doplnění zásobníku na ubrousky do učebny č. 15
(na řešení se pracuje), zrcadla na toaletách
(měla by se tam v nejbližší době objevit), lepší úklid na toaletách (tady se však musí zapojit především žáci sami) nebo prodej ovoce
ve školním bufetu (navrhne se provozovateli
bufetu).
Všechny návrhy a jejich řešení byly projednány s vedením školy a můžete si je prohlédnout na nástěnce školního parlamentu
u učebny č. 12. Další zasedání školního
parlamentu se uskuteční opět po jarních
prázdninách.
Michaela Šlesingerová
pedagog ZŠ Černošice
Pozn. redakce: Členy školního parlamentu
jsou žáci 4. – 9. tříd.
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Mifun rozvíjí hudební nadání dětí
FOTO: Mifun

Dětský sbor Mifun působí v Černošicích třetím rokem. Jeho činnost zahrnuje pravidelné zkoušení, koncertování, pořádání tematických workshopů i mezinárodních výměn studentů. Má tak již za sebou celou řadu
hudebních událostí.
Černošická veřejnost sbor slyšela na jazzovém festivalu, Mariánské
pouti, Adventních trzích, Mokropeském masopustu, ale také v Modlitebně CB, kde děti zazpívaly společně s frankfurtským sborem Maria
Rosenkranz. Díky spolupráci s Městem Černošice sbor v loňském roce
navštívil v rámci svého německého turné i naše partnerské město Gerbrunn, kde uspořádal koncert.
Hlavní náplní sboru Mifun je smysluplně, tvořivě a nenásilně rozvíjet
hudební nadání dětí.
Dětský sbor Mifun přijímá nové členy.
Jiří Polívka, sbormistr
Kontakt: 723 043 985

-- Děti z Mifunu vystupovali i v německém Gerbrunnu. --

Co se děje v černošické ZUŠce
Po sérii krásných adventních a vánočních
koncertů na různých místech Černošic nastal
čas soutěží. V letošním školním roce soutěží
naši klavíristé, houslisté, kytaristé a výtvarníci.
Školní a okresní kola ve hře na hudební nástroje již proběhla a naši hráči přivezli první
vavříny.
Z okresních kol si přivezli 1. místa s postupem do krajského kola:
Natalia Dvořáková (klavír), Kryštof Tomsa (klavír), Jáchym Ševčík (housle), Anna Poulová
(housle), David Kraffer (kytara)
Další první místa obsadili:
Ludmila Rišková a Anastázie Rišková (klavír),
Jolana Farová (housle)
A na 2. místě skončili:
Emilie Mutombo a Marie Semínová (klavír),
Tina Henychová (housle) a Petr Kuděj s Petrem Freudenfeldem (kytara).
Z úspěchů našich žáků se upřímně radujeme a všem srdečně blahopřejeme. Těm, kteří

budou bojovat v dalším kole, kde už to nebude jen tak, držíme palce.
Výtvarný obor
Na žáky výtvarného oboru čeká také řada
soutěží - ZUŠ, Modrý domeček, Co se děje
pod vodou.... Ta hlavní „zušková“ vypukne
v květnu. Proto se škola už nyní plní výtvarnými díly různých témat a námětů od dětí všech
věkových kategorií, tj. od 5 do 20 let.
O dalším průběhu všech soutěží, ale
i o dalším životě „zušky“, budeme informovat
v dalších číslech IL.
Pozvání na koncerty
V mezidobí si nenechte ujít koncerty, které
chystáme:
25. 3. v 18.00 Koncert žáků v sále školy
16. 5. v 17.00	Koncert absolventů v Městském sále na Vráži
21. 5. v 17.00	Koncert nejmladších žáků
v sále školy
Ludmila Plzáková
ředitelka ZUŠ Černošice
Foto: ZUŠ

Týden uměleckého
vzdělávání
a amatérské tvorby
Týden uměleckého vzdělávání a amatérské
tvorby je jedinečný projekt, který propojuje projekt UNESCO „Týden uměleckého vzdělávání“
a evropský projekt „Týden amatérského umění,“ které již oba fungují v několika evropských
i mimoevropských státech. Hlavním cílem Týdnu
uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby je
probudit ve společnosti zájem o kulturu, vzdělání a kulturní a vzdělávací aktivity.
V minulém roce se uskutečnil první ročník,
který vzbudil enormní zájem. Přihlásilo se na dvě
stovky akcí po celé republice. Tento rok by chtěl
projekt dosáhnout minimálně stejného, ne-li většího úspěchu. Hlavním koordinátorem celé akce
je NIPOS (Národní informační a poradenské
středisko pro kulturu). Letošní ročník se uskuteční v termínu 17. 5. – 21. 5. 2014. Neváhejte
a přihlaste se do tohoto projektu!
Zapojí se i váš spolek?
Černošice jsou mimořádně kulturní město,
kde působí více než 30 kulturních, vzdělávacích
a sportovních spolků, a to s nejrůznějšími zaměřeními. Byla by škoda, kdybychom o sobě nedali
vědět. Přihlášení do projektu je zcela zdarma.
Registrace se provádí přes webové stránky
www.amaterskatvorba.cz. Zde se také dozvíte
více informací o projektu a najdete rovněž mapu
aktivit, kde jsou zaznamenány všechny přihlášené akce.
ZUŠ se zapojí hned několikrát
Černošická ZUŠka samozřejmě chybět nebude. Zapojí se do projektu hned několikrát.
Folklorní soubor Pramínek při ZUŠ Černošice
vystoupí 17. 5. v Letech v rámci poberounského
folklorního festivalu Staročeské máje 2014, dále
se v sále ZUŠ Černošice uskuteční 21. 5. od 17
hodin koncert nejmladších žáků hudebního a tanečního oboru.
Černošice žijí kulturou! Neváhejte a přihlaste
se také!

-- Žáci naší ZUŠky jsou v soutěžích velmi úspěšní. --

Za taneční obor ZUŠ Černošice
Magdaléna Voldřichová
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Kam můžete přihlásit své dítě do školky či klubu malých dětí
Školka Jednoho stromu a školička Rarášků (Vackův statek v Dolních Černošicích)
Školka Jednoho stromu je určena pro děti
ve věku 3-6 let a školička Rarášků 2-4 roky.
Filosofie je v obou případech zakotvena v principech výchovy k trvale udržitelnému rozvoji.

Přirozenou součástí každodenního života školky
i školičky je pobyt venku. Razíme heslo „Není
špatné počasí, jen špatné oblečení“. Jeden
strom je také průvodcem dětí k samostatnosti,
sebedůvěře a spokojenosti. Naší
vizí je dítě, které čerpá sílu z prostředí, ve kterém žije, roste vzhůru
a zraje uvnitř, dokáže se vyrovnat
se změnami a je silné jako strom.
Nabízíme dětem přirozené zázemí pro budování vztahu k přírodě,
k ostatním lidem i k sobě samým,
a umožňujeme jim v přirozeném
prostředí zdravě riskovat a nacházet svoje limity.
V průběhu roku je realizován celoroční projekt rozdělený
do několika tematických celků,

navštěvujeme galerie, muzea i divadla. Předškoláky cíleně připravujeme na vstup do školy.
Respektujeme individuální dovednosti i možnosti každého dítěte. Individuálně se věnujeme
dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.
Spolupracujeme s odbornými pedagogickopsychologickými pracovišti.
Dětem nejen ze školky a školičky nabízíme
kromě běžného programu i možnost využití volnočasových aktivit. Pořádáme tvořivé dílny a pobytové akce pro děti i rodiče, mezi které patří
lyžařský kurz či školky v přírodě, příměstské tábory či samostatné výjezdy předškoláků na přírodovědnou expedici.
Přijďte se k nám podívat. Bližší informace získáte na: www.jedenstrom.cz nebo na tel. 777
258 450
Alena Laláková

Klub Beránek (Černošice, Komenského ul.)
Klub Beránek je miniškolka pro 12 děti ve
věku 3-6 let. Pestrý program tvoří dopolední
a odpolední kurzy a kroužky, které dají dohromady celý blok dovedností. To aby děti
poznaly rozmanitost.
Spolupracujeme se zajímavými lidmi - odbornými lektory, kteří dětem ukáží, jak se
správně drží tužka, naučí je poznávat hudební nástroje, zasvětí je do světa počítačů
a angličtiny. Pracujeme s Montessori puzzlemi map a zvířat nebo s globusem. Trénujeme
výslovnost, učíme se říkanky, písničky a pracujeme s kartičkami výukového systému Play
Wisely. Také klasické vkusné hračky patří
do světa dětí pro rozvoj jejich představivosti

a dovednosti. Rukodělné a výtvarné činnosti,
dopolední čtení encyklopedií, pohádek a příběhů, praktické dovednosti - jako strouhání,
krájení, práce s kávomlýnkem. Možná se to
zdá dost triviální, ale dítě se cítí velmi šťastně, když si například může samo nachystat
svačinu. Pro předškolní děti jsou to činnosti
nesmírně důležité, lákají a vzbuzují neobyčejný zájem.
Přijďte 29. 4. od 16 do 17 hodin na Den
otevřených dveří a zápis na školní rok
2014/15, volejte na tel. 775 910 380, pište
na mail: kacka.beranova@volny.cz.
Více na: www.klub-beranek.cz
Kateřina Beranová

Anglická školka KRYŠTOF (Černošice, Sadová ul.)
KRYŠTOF je anglická školka pro děti
od 2,5-7 let. Rodilí mluvčí provázejí nejen černošické děti na jejich cestě světem anglických
„příběhů“ již 16 let. Naše tříleté děti anglicky
zpívají a mluví, je jim ale blízký i koncept našeho světa. Díky lektorům, kteří k nám přichází
z různých zemí, ví, co mají rádi jejich kamarádi na Filipínách, v Americe a Anglii i v řadě
jiných zemí. Zvířata žijící v Austrálii jsou jim stejně blízká jako naše kočky a psi. Děti zejména
ve věku 3-6 let rozumí jazyku lépe a rychleji než my. Všemi novinkami kolem sebe jsou
do určitého věku doslova nadšeny a jsou jim
ochotny věnovat dlouhé a hluboké soustředění. Naší snahou je tohoto faktu v co největší
míře využít. Dětem v tomto věku připadá komunikace v angličtině přirozená, samozřejmá
a zábavná.

Na jednoho rodilého mluvčího připadá
ve školce (2,5-7 let) max. 5 dětí, ty v angličtině

MŠ Kvíteček (Černošice, od září 2014 nově na Vráži)
Club pro děti od dvou do čtyř let - Kvíteček - je
otevřen šestým rokem. Jeho velkou předností je možnost docházky v jednotlivých dnech
a náhrad za případné absence. Díky láskyplné
péči paní učitelek představuje vlídný přechod
z rodiny do kolektivu dětí. Od září 2014 bude
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Kvíteček umístěn ve zcela nových prostorách
na Vráži. V Kvítečku je práce s dětmi vedena
podle celoročního plánu, který je dále rozpracován do měsíčních a týdenních projektů. Každý
den má svoje zaměření – hudebně-pohybová
průprava, pohádkové cvičení, výtvarka, sportov-

„pracují“ celý den (provozní doba školky je 8-17
hodin). Cíleně vybraná měsíční témata mají jasný záměr a cíl. Proklamovaný individuální přístup
je u nás nejen díky těmto malým počtům realitou. Děti si tak přirozeně rozšiřují slovní zásobu
i gramatické struktury, v komunikaci s lektorem/
rodilým mluvčím si ihned vyzkouší, „jak to prakticky funguje“. Můžete si být jisti, že vás rodiče
vaše děti začnou brzy opravovat ve výslovnosti
i vhodnosti použitých slov.
Začínáme zapisovat na školní rok 2014-2015,
nenabízíme dny otevřených dveří, přijďte kdykoliv. Zavolejte, napište, rádi vám vše ukážeme !
Součástí Kryštofa je i Club Junior pro školáky
od 6 až do 18 let (50 – 150 minut/týden). V ZŠ
Černošice navíc probíhají kurzy Extra English,
které plynule navazují na výuku.
Více na www.klckrystof.cz
Marcela Polová

ky a divadlo. Všechny činnosti probíhají hravou
formou, v podnětném a přátelském prostředí,
řízená činnost je střídána s volnou hrou.
Pokud se budete chtít dozvědět více, přijďte
se do Kvítečku podívat ve čtvrtek 15. 5., kdy se
bude konat „Den otevřených dveří se zápisem“.
Na všechny děti i rodiče se těšíme!
Vladimíra Ottomanská

z města a okolí
MŠ Kvítek (Černošice, Střední ul.)
Jsme soukromá školka, která již šestým rokem
nabízí vzdělávání 25 dětem ve věku 3–6 let.
Provozní doba je 7-17. Školka se nachází v klidné vilové čtvrti Černošic a má velkou zahradu.
Základní filosofií naší školky je vytvářet harmonické vztahy mezi dětmi a dospělými, podporovat zdravý a všestranný rozvoj dětí, hravou
formou rozvíjet jejich tvořivost, fantazii, smysl
pro zodpovědnost a samostatnost. Každodenní práce ve školce vychází ze Školního vzdělávacího programu, který je dále rozpracován
do ročního a měsíčních plánů. Práce s dětmi
vychází z prožitkové pedagogiky. Školní vzdělávací program je vypracován v souladu s projektem „Mensa pro školky“, který u dětí rozvíjí
asociativní myšlení. Děti jsou vedeny tak, aby
maximálně využily svůj intelektový potenciál.

V naší školce je dobře postaráno i o děti s nejrůznějšími problémy (ADHD, vady
řeči), ale i o děti nadané.
Velkou pozornost věnujeme
výtvarné, hudební i pohybové výchově, do ŠVP je také
zařazena jóga pro děti a keramika (školka má k dispozici vlastní keramickou pec).
Součástí celoročního programu je plavecký výcvik,
který probíhá dvakrát týdně
v bazénu přímo v objektu.
Ve školce mohou děti dále navštěvovat kroužek
keramiky, pohybovek, sportovek, jógy, flétny
a angličtiny.

Přijďte se k nám podívat, ve středu 23. 4. budeme mít „Den otevřených dveří“!
Více na www.ottomanek.cz
Vladimíra Ottomanská

Anglická školka Kindergarten (Černošice, Jiráskova ul.)
Školka je umístěna v klidné části Černošic v prostorné vile se zahradou. Naše školka je akreditována MŠMT. Vzdělávací plán je koncipován
pro děti od 2,5 do 6 let a program je určen dětem všech národností i bez znalosti anglického
jazyka. Vycházíme z poznání, že v předškolním
období jsou děti nejvíce vnímavé k jazyku jak
mateřskému, tak i cizímu. Záměrem naší školky
je proto vytvářet cizojazyčné prostředí, v němž
se děti předškolního věku spontánní a zábavnou
formou učí anglický jazyk, který následně vnímají jako přirozený komunikační nástroj.
Veškerá komunikace a aktivity jsou téměř
výhradně vedeny v angličtině. Klademe důraz
na individuální přístup, kdy zejména u velmi ma-

lých dětí (okolo 3 let) je počáteční občasné používání mateřského jazyka otázkou vytvoření pocitu bezpečí a důvěry v učitele. Nízký počet dětí
ve skupině garantuje osobní přístup a vysokou
efektivitu výuky, jejíž nedílnou součástí jsou hudební, pohybové a kreativní výtvarné činnosti.
Ve školce působí pouze kvalifikovaní lektoři
a rodilí mluvčí s bohatými pedagogickými zkušenostmi. Výchovně vzdělávací program je založen na britských osnovách a je plně v souladu
s Rámcově výchovně-vzdělávacím programem
pro předškolní vzdělávání v ČR. K výuce používáme osvědčené metodické a didaktické pomůcky a materiály jak zahraniční produkce, tak
i předních českých pedagogů a psychologů.

Více na: www.kindergarten.cz/cs/anglickeskolky/cernosice
Kateřina Dvořáková

Česko-anglická montessori školka Zvoneček (Karlík)
Zvoneček je určen pro děti ve věku 3-6 let. Nachází se v klidném prostředí karlického lesa.
Provoz školky je 7:30-17:00. Program je založen
na metodě pedagogiky Marie Montessori, který
vychází z potřeb dítěte a učí ho rozvíjet jeho přirozené dovednosti a schopnosti.
Třída je věkově smíšená, a to učí děti komunikaci, empatii a ohleduplnosti. Děti si v roli pomocníků mladších spolužáků ověřují a utužují své znalosti a dovednosti. Od staršího kamaráda se zase
ti mladší přirozeně učí. Přirozeně zaniká způsob
hodnocení poměřováním sil, a tím se také zmírňují
rivalitní spory o vedoucí postavení mezi vrstevníky.
Mladší děti ve věkově smíšené skupině se rychleji naučí samostatnosti v různých směrech, např.

v sebeobsluze při oblékání či při úklidu. Ve třídě
jsou vždy minimálně 2 učitelky na 18 dětí, z toho
jeden rodilý, anglický mluvčí. Děti tak přichází
do přímého kontaktu s cizím jazykem již od útlého
věku, což odstraňuje bloky ohledně tohoto jazyka
v budoucnosti. Děti ho vnímají přirozeně. K většímu prohloubení angličtiny zařazujeme 2x týdně
anglický výukový program Helen Doron. Všichni
naši učitelé mají potřebné vzdělání.
Přijďte se podívat na Den otevřených dveří 20. 3. od 9:00 do 10:30. Nebo volejte na tel.
777 009 945 či pište na e-mail: zvonecekmontessori@gmail.com.
Více na www.montessoriskolka.cz
Lucie Zuda

Klub malých dětí Lumek (Dobřichovice – od září 2014 v nových prostorách se zahrádkou a Mořinka)
O vaše děti se staráme profesionálně, stále se vzděláváme. Nejsme hlídací služba,
ale nabízíme dětem vzdělávání odpovídající jejich individuálnímu aktuálnímu vývoji.
Spolupracujeme se školní psycholožkou,
logopedkou, oční lékařkou. Nabízíme navazující kroužky pro děti předškolní, ale i školní.
Pořádáme slavnosti pro děti a jejich rodiny,
které navazují na koloběh roku. Náš program
má srdce.
Klub malých dětí nabízí služby pro děti
od 2 let po předškoláky a patří k těm nejdéle
otevřeným nestátním zařízením pro malé děti,

které se v našem v okolí nacházejí – naše
historie je již více než pětiletá. Individuální
přístup k dětem i rodičům je u nás samozřejmostí, vládne u nás příjemná atmosféra.
Den otevřených dveří je u nás kdykoliv.
Zavolejte, domluvte si den a přijďte k nám
„na kukandu“. Zápis probíhá průběžně, není
stanoven jednotný den. Zavolejte na tel. 731
488 774, 734 483 188 nebo napište na info.
lumen@seznam.cz a Vaše dítě zapíšeme v pořadí, v jakém zavoláte. Těšíme se na Vás!
Více na: www.ilumen.cz
Renata Bartoníčková
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z města a okolí

Březen v Mraveništi
• 7. 3. Kvítečkové mraveniště - jaro už nám
ťuká na dveře a my už se moc těšíme na voňavé kytičky, které brzy rozkvetou všude kolem.
• 11. 3. Odpolední hernička ve školce na
Vápenici.
• 14. 3. Svícínek pro maminku. A jaký bude?
No, přeci nejkrásnější, ten od malého mravenečka!

• 18. 3. Odpolední hernička ve školce na
Vápenici.
• 21. 3. Zajíčkové mraveniště – zajíček ve své
jamce sedí sám, pojďme mu společně vyrobit
kamaráda, aby už mu nebylo smutno.
• 25. 3. Odpolední hernička ve školce na
Vápenici.
• 28. 3. Hasičské mraveniště – hoří, hoří!
Pozor, děti, hasiči jedou, houkačky a blikačky
vezou.
MC Mraveniště můžete navštívit každý pátek

Krátké zprávy ze základní školy
Ukončení 1. pololetí 2013/14 - Ve čtvrtek
30. ledna jsme rozdali vysvědčení za 1. pololetí.
S vyznamenáním prospělo 535 žáků.
Středočeská Ámoska v černošické škole Anketu o nejoblíbenějšího učitele České republiky Zlatý Ámos vyhlašuje každoročně nevládní
a nezávislé občanské sdružení Klub Domino,
Dětská tisková agentura. Jejím posláním je
popularizace pedagogů, kteří podle hodnocení
žáků významně přispívají k utváření kvalitního
vztahu mezi žáky a učiteli. Z naší školy byla letos
svými žáky nominována paní učitelka Ludmila
Zhoufová. 27. ledna byla ve 2. regionálním kole
vyhlášena Středočeskou Ámoskou. Semifinále
proběhne 6. března.
Zápis do 1. tříd - K zápisu přišlo 125 dětí, k dodatečnému ještě dalších 5. Pro 13 dětí požádali
rodiče o odklad školní docházky. Ve školním
roce 2014/15 tak otevřeme 5 prvních tříd.
Olympiády - Okresní kolo olympiády v českém
jazyce proběhlo v Dolních Břežanech. Veronika
Jarošová z 9. A získala 2. místo a Kamila Koppová z 9. B se umístila na 8. – 9. místě z celkového
počtu 32 soutěžících.
Okresní kolo matematické olympiády proběhlo
u nás v Černošicích. Ze 49 soutěžících kategorie
Z5 se umístil na 4. místě Tomáš Javůrek a v kategorii Z9 na 3.–7. místě Veronika Jarošová.
V okresním kole Dějepisné olympiády se Tomáš
Mazák z 8. C umístil na 3. místě, Kateřina Kazimourová z 9. A potom na 6. místě.
V lednu proběhlo i školní kolo olympiády v anglickém jazyce ve dvou kategoriích: 5. - 7. tříd
a 8. - 9. třídy. V nižší kategorii zvítězila A. Dvořáková a J. Černý. Ve vyšší kategorii Z. Bartůňková a A. Tylová. V okresním kole, které se konalo
12. února v Dolních Břežanech, se na prvním
místě umístila Alžběta Dvořáková.
Ve druhém únorovém týdnu se konalo v Jesenici okresní finále Prahy – západ v basketbalu.

Národní divadlo
seniorům
V březnu 2014 nabízí Národní divadlo divákům
ve věku 65 + tato představení za zvýhodněné
vstupné 100 Kč.
Činohra
Mikve (H. Galron) – 15. 3. v 19:00 – Stavovské
divadlo (II. balkon a galerie)
Strakonický dudák (J. K. Tyl) – 24. 3. v 19:00
– Národní divadlo (II. balkon a galerie)
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Chlapci obsadili 2. místo a děvčata v okresním
finále byla na 1. místě. Stále vedeme Sportovní
ligu pro Prahu – západ.
Všem žákům, kteří vzorně reprezentovali školu
v soutěžích vědomostních nebo sportovních,
gratulujeme k úspěchu.
Diplom - Naše škola obdržela děkovný dopis
za spolupráci při organizování novoroční sbírky
zimního oblečení pro děti z uprchlického tábora
v jordánském Zátarí. Díky rychlé reakci základních škol z celé republiky se podařilo spolu
s hnutím Na vlastních nohou Stonožka vybrat
téměř 20 tun oblečení. Za tuto aktivitu obdržela
škola diplom od ministra vnitra Martina Peciny.
Děkujeme všem, kteří se zapojili.
Na plachetnici kolem světa - 4. února ve škole proběhla v rámci projektu „Popularizace vědy
a výzkumu na ČVUT v Praze“ přednáška Ing. Petra Ondráčka, CSc. z ČVUT v Praze. Již název
„NON STOP PLAVBA“ sliboval mnohé. Dověděli jsme se o jeho plavbě oceány kolem světa
na plachetnici „SINGA“ a o způsobu spojení se
světem - Satelitní komunikace a optimalizace
přenosu dat. Mnozí pochopili, jak je důležité
chtít si splnit svůj sen, co všechno musí člověk
poznat a někdy i obětovat, aby došel k vytčenému cíli.
L’Épiphanie - francouzská oslava nového roku
- Žáci francouzského jazyka ze 7. a 8. ročníku
se připojili k francouzské tradici – pečení tříkrálového koláče (La galette des Rois) a k volbě
krále roku 2014 ze svého ročníku. Ve čtvrtek
16. ledna upekli ve školní kuchyňce jablkový
koláč, do kterého paní učitelka ukryla figurku
krále - pro nás to byly ořech a mandle. Koláč pak nakrájeli porotcům a dychtivě očekávali,
kdo najde figurku a bude král či královna roku,
neboť stejně jako ve Francii by nás měli pozvat
na koláč příští rok.
Korespondence s Themarem - Třída 5. B si
Čekání na Godota (S. Beckett) – 31. 3.
v 19:00 – Nová scéna (celé hlediště)
Opera
Turandot (G. Puccini) – 7. 3. v 19:00 – Státní
opera (II. balkon)
Rigoletto (G. Verdi) – 12. 3. v 19:00 – Státní
opera (II. balkon)
Únos ze serailu (W. A. Mozart) – 14. 3. v 19:00
– Stavovské divadlo (II. balkon a galerie)
Orfeus a Eurydika (Ch. W. Gluck) – 16. 3.
v 19:00 – Stavovské divadlo (II. balkon a galerie)
Jakobín (A. Dvořák) – 25. 3. v 19:00 – Národní
divadlo (II. balkon a galerie)

vždy od 9 do 11 hodin v centru MaNa naproti kostelu nebo je pro vás připravena každé úterý od
16 hodin hernička v budově školky Na Vápenici.
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

začala dopisovat v anglickém jazyce s žáky páté
třídy z německého Themaru. V lednu přišly první dopisy plné obrázků a základních informací
o kamarádech z Themaru. Nyní je řada na našich dětech. V květnu přijedou děti z Themaru
a na celý týden se aktivně zapojí do naší výuky.
Pro naše žáky to bude velkým přínosem.
Setkání nad knihou - Na konci ledna zavítal do 3.C v Komenského ulici výtvarník David
Böhm, aby představil dětem zbrusu novou knihu
Hlava v hlavě. Kniha, která je plná vtipných pyktogramů, drobných komiksových příběhů a hlavně zajímavých postřehů o tom, jak naše hlava
funguje, děti zaujala a mnohé z nich neodolaly
a zakoupily si ji.
Lední olympijské hry - V letošním školním
roce absolvují žáci 2. – 4. tříd a 5. C bruslařský kurz pod vedením profesionálních trenérů,
a tak se rozhodli, že na konci února uspořádají
Olympijské hry o zlatou brusli Martiny Sáblíkové.
Všichni si budou moci vyzkoušet své bruslařké
dovednosti.
Aktivity školní družiny - Hned po Novém roce
se začalo ve školní družině usilovně vyrábět.
Družinové děti například vyrobily dárky, které dostali budoucí prvňáčci při zápisu. Školní družina
v Komenského ulici navštívila 28. ledna Národní
technické muzeum v Praze, kde si děti prohlédly
výstavu Technika hrou.
Kroužek zábavné logiky - Od 5. února začal
na naší škole pracovat zajímavý kroužek, určený
pro kohokoli, kdo má zájem rozvíjet zábavnou
formou své intelektové oblasti. Nejsou žádné
podmínky výše IQ, mohou se zúčastnit zájemci
ve věku 6 – 16 let. Lektoři – pedagogové proškolení v oblasti her, hádanek, hlavolamů; lektoři
z campů Centra nadání. Kroužek je pod patronací a vedením pana Václava Fořtíka, výkonného
ředitele Centra nadání (dříve předsedy Mensy
ČR). Více informací naleznete na www.centrumnadani.cz.
Za vedení ZŠ Jitka Kahounová

Balet
Amerikana III – 14. 3. v 19:00 – Státní opera
(II. balkon)
Popelka (S. Prokofjev) – 30. 3. v 19:00 – Národní divadlo (I. a II. galerie)
Vstupenky si můžete zakoupit v pokladnách
všech scén Národního divadla. Po předložení
dokladu je možné slevu uplatnit až na 2 vstupenky na každé představení v nabídce.
Rezervace: 224 901 319, 419, 410, 438
nebo na e-mailu: info@narodni-divadlo.cz.
Vstupenky je možné zakoupit vždy od 25. dne
předcházejícího měsíce.
Dana Jakešová

z města a okolí

Opylovaní – hlavní poslání včely medonosné
Zahrádkáři, kteří pěstují ovoce a různé bobule
(angrešt, rybízy apod.) potřebují, aby se objevily
včelky na květech v jejich zahradách. Znamená
to totiž lepší úrodu. Vysvětlení je jednoduché.
Ovocné stromy, peckoviny apod. jsou tzv. hmyzosnubné. To znamená, že ke svému opylení
potřebují nějaký hmyz. A v tom je na jaře kámen
úrazu.
Čmeláci, mouchy, vosy, motýli a různý jiný
hmyz totiž přezimují v jednotlivcích. Teprve na
jaře vytvářejí „rodiny, kolonie či hnízda“ a zvyšují své počty. Jenže právě na jaře, když kvete
angrešt, třešně nebo třeba broskvoně, chceme
mít opylené květy a potřebujeme dostatek opylovatelů květů.
A jsou to právě včely, které v tomto období
opylují více než 80% všech květů, protože přečkají zimu v tisících jednotlivců na jeden úl. Zimu
přežije cca 15.000 včel a jedna matka, která je
základem celého včelstva. Včelí společenství se
rozvíjí i za špatného počasí, kdy jiný hmyz moc
nelétá. A jakmile přijde pěkné počasí, tak včely
vyletují v tisících, aby do úlu donesly vodu, pyl
(říká se mu včelí chleba) a nektar (zdroj energie),

který přetvářejí na med. To všechno potřebují
pro svůj rozvoj a včelařům - když se o své včelky
dobře starají - zůstane ve finále nějaký med.
Jak to všechno funguje
Čím to, že včelky „cíleně“ opylují květy? Ve
skutečnosti to příroda udělala tak, že je opylují
jakoby „náhodou“. Včely jsou totiž velmi, velmi
chlupaté, a když se snaží dostat k nektaru a nasát jej, nabalují na svůj kožíšek pylová zrna, která
přenášejí na blizny v květech. Včela je „florokonstantní“, což znamená, že když při letu za potravou navštíví nejdříve květy hrušně, tak celou
dobu navštěvuje jen květy hrušně, a ne jabloně
(na rozdíl od čmeláků). A to je velká výhoda pro
opylování květů.
Ale protože včely ví, že pyl musí donést i do
úlu, jazýčkem nasliní přední nožičky, otírají se,
zvlhčují chloupky, pyl stírají a postupně jej upevňují na třetí pár nohou. Vznikají tzv. košíčky pylu,
které mají různou barvu v závislosti na typu pylu,
který donášejí do úlu.
Jen pro představu je spočítáno, že v závislosti
na velikosti včelstva včely spotřebují zhruba 30

Výroční schůze zahrádkářů

FOTO: archiv autora

-- Více než 80% všech květů
na jaře opylují včely --

kg pylu a přibližně 80 kg medu pro svůj rozvoj.
A protože na „výrobu“ 1 kg medu včely musí navštívit přibližně 2-3 miliony květů, tak za sezónu
navštíví jedno včelstvo mnohem více než 100
miliónů různých květů. Proto jsou včely neocenitelným pomocníkem v zahrádkách, když chceme mít pěknou úrodu.
Pavel Konečný

Lednový turnaj v karate

Černošičtí zahrádkáři zvou všechny své členy na výroční členskou schůzi
dne 15. března 2014 od 14 hodin v DPS na Vráži. Vaše účast je nezbytná
pro schválení závažných rozhodnutí o další činnosti organizace a také možnost přihlášení na tradiční jarní zájezd na Tržnici Zahrady Čech do Litoměřic 10. dubna. Podrobné informace získáte na schůzi.
Za výbor ZO ČZS Milan Boháč

Setkání seniorů v MaNě
Zveme vás na setkání všech dobrých lidí - seniorů, kde si budeme moci popovídat, pobavit se, ale i poznat své sousedy z blízkého okolí, které denně
potkáváme na ulici, v obchodech a rádi bychom s nimi pohovořili, ale není kde
a teď v zimě... Ale je!
Každou třetí středu v měsíci v hezkém prostřední komunitního centra MaNa,
v ulici Komenského 2018 (naproti kostelu) při kávičce nebo čaji a třeba i s malým zákuskem. První setkání se uskutečnilo v únoru. Na to další 19. března ve
14:30 hodin můžete přijít i vy. Budete vítáni!
V případě jakýchkoli dotazů volejte 731898700.
Alena Štěpánková, Centrum MaNa
FOTO: Zumbafitness

Takhle se tančí zumba
Jen hodinu týdně trénují malé „zumbičky“ ve věku 6-7 let, a přesto už
po 4 měsících předvedly na konci ledna pro své rodiče 20minutovou
sestavu na latinsko-americké rytmy. Starší holčičky, které zumbují již
třetím rokem, na ně navázaly, a už jako ostřílené tanečnice ukázaly
stejné tance, které na večerních hodinách pilují i jejich maminky
Vendula Kořínková, www.zumbafitness.cz

Na konci ledna uspořádal náš klub Karate Černošice meziklubové závody. Členové našeho oddílu si v něm poměřili síly s dětmi z klubu KARATE
VÁCLAVÁK, SK KAMIWAZA KARATE, o. s., KARATE VISION, KARATE
KOLOVRATY, KARATE PLZEŇ a KARATE CHUCHLE. Soutěžili jsme podle obecně platných pravidel ČSKe.
Celkem se turnaje zúčastnilo 103 dětí, z toho 36 z našeho oddílu. Děti
ve věku od 4 do 16 let závodily v KATA, čili v technikách, a v KUMITE, což
je zápas, kde se aplikují techniky naučené v kata. Všichni malí i velcí borci
si odnesli četná vítezství, spoustu dojmů a zkušeností.
Závodníci kata byli rozděleni do 6 kategorií podle technické pokročilosti, a dále pak do menších skupin podle věku. Proti sobě soutěžili vždy
dva karatékové, kteří postupovali k vítězství vylučovací metodou. Ti, kteří
byli poraženi vítězem, měli možnost bojovat o bronzové medaile v tzv. repasáži. Zlaté medaile si odnesli: Lucie Paterová, Filip Tichý, Matteo Sanvenero, Veronika Kokešová, Adéla Mehičová a Debora Jurková. V kumite
se závodilo ve dvou divizích, ve kterých byly děti dále děleny podle váhy
a věku. Tady si zlato odnesl Jan Tachezy a Debora Jurková.
Ráda bych touto cestou poděkovala všem účastníkům, jejich obětavým rodičům a prarodičům, kteří je na turnaj doprovodili a houževnatě
fandili. Dále patří velký dík našim trenérům, jmenovitě Petře Pecekové,
bez níž by se závody vůbec neuskutečnily, Danovi Burdovi, Ondrovi Lukešovi a Julii Novákové a všem rozhodčím a pomocníkům. Zvláštní dík patří
Petře Noskové a Danovi Zímovi, kteří měli na starosti časomíru u jednotlivých zápasišť. Rovněž moc děkuji Danovi Sanvenerovi, Debbie Jurkové,
Sabče Mehočové a všem rodičům, kteří v průběhu celého dne pomáhali
s organizací a péčí o malé závodníky.
Velký dík patří v neposlední řadě Sokolu Radotín, který nám poskytl
pronájem celé sokolovny s perfektním sportovním a technickým zázemím!
Nadále přijímáme nové členy…
Andrea Bergmanová
info@karatecernosice.cz
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Zprávy
ze Sokola
Chrastili medailemi jako ruský generál
Kdo? No přece účastníci Sokola Černošice
na přeboru župy Jungmannovy v plavání. Tento lednový závod se jako vždy konal v bazénu
v Hořovicích. Výsledek? Celkem šest medailí
z třiceti černošických závodníků. To je velmi
slušná bilance. Ti, co nezískali cenné kovy,
neobsazovali poslední příčky, ale tlačili se za
medailovými pozicemi.
Počtem účastníků byly Černošice nejpočetnější skupinou v rámci Župy Jungmannovy
a závodily skoro ve všech věkových kategoriích od předškoláků až po muže a ženy.
Na stupních vítězů stáli: Julie Lesová - 3.
místo v kategorii žákyně 4, Miroslav Lžičař - 2.
místo v kategorii žáci 4, Anička Hořeňovská 1. místo v kategorii dorostenky, Jaroslav Lžičař
- 3. místo a Jakub Fara - 1. místo v kategorii
dorostenci a Jaroslava Farová - 1.místo v kategorii ženy. Tyto závody jsou pořádány v rámci
soutěží sokolské všestrannosti a budou pokračovat počátkem května v gymnastice, atletice
a šplhu. Nejlepší postupují do celostátní soutěže ČOS, a tak věříme, že letos postoupí minimálně tři závodníci jako loni.
Jaroslav Formánek

Valná hromada TJ Sokol Černošice
Proběhne ve čtvrtek 13. března 2014 v Club
Kině od 17 hodin.
Ve zprávách starostky, náčelnice, sporťáka, vzdělavatele a hospodáře budou přítomní
seznámeni s tím, jak si jednota vedla v roce
2013, co nového jsme za minulý rok vybudovali, jakých sportovních úspěchů naši závodníci dosáhli, jaké jsou naše plány do budoucnosti. Připomeneme si také oslavu 100. výročí
založení Sokola Černošice.
Při valné hromadě bude možno také zaplatit
členské příspěvky.
Na valnou hromadu srdečně zveme kromě
členů Sokola (pro dospělé členy je účast podle stanov povinná) také hosty z vedení města,
dalších spolků a organizací i občany Černošic,
kteří mají zájem se o činnosti Sokola více dozvědět.
Akce, které chystáme, nebo se jich zúčastníme:
• 5. 4. Princezna aerobiku Komárov - letos
bychom rádi vyslali na zkušenou několik
mladších žákyň s vedoucími (J. Dvořákovou
a I. Konečnou)
• 12. 4. Černošický šplhoun a testy zdatnosti v tělocvičně - tato akce je určena nejen
pro členy Sokola Černošice, děti i dospělé,
ale rádi bychom zde přivítali i závodníky z jiných sportovních skupin v našem městě –

FOTO: Sokol

-- Na přeboru župy Jungmannovy v plavání
posbírala černošická výprava šest medailí. --

fotbalisty, hokejisty, tenisty, žáky zdejších
škol i širokou veřejnost. V testech zdatnosti
se mohou prověřit i celé rodinné týmy.
• 26. 4. Župní závod zálesácké zdatnosti
– na Brdech poblíž lesácké chaty Šimákovna.
Hana Fořtová

Kam za kulturou, zábavou a vzděláním
březen
7. 3.
8. 3.
14. 3.
15. 3.
16. 3.
16. 3.
20. 3.
21. 3.
22. 3.
23. 3.
26. 3.
29. 3.
31. 3.
duben
4. 4.
5. 4.
6. 4.
25. 4.

v Černošicích

DJ Ivan Xbass – disco
Acoustic Noise Band – koncert
Secret od darkness & SWYF &Bad days begin – koncert tří kapel
Kabaret Nekonečno – program plný hudby, satiry, zpěvu a komediálních scének
Rodina jako podaná ruka – přednáška MUDr. Yvony Tachnerové
O Smolíčkovi, kůzlátkách a Budulínkovi – představení pro děti
Super Trio WUH – jazzový koncert
Honza Vančura s Plavci a Irena Budweiserová – folk a country
His Master Voice – vystoupení vokální a cappella skupiny z Tábora
Perníková chaloupka – hudební pohádka pro děti
Podivné dueto – divadelní komedie Neila Simona v podání divadla Gaudium
Bass Černošice Vol. 1 – premiéra velké drumandbassové akce v Černošicích
Elisabeth Lohninger Quartet (USA/CZ) – moderní jazz

21.00, Club Kino
20.00, Club Kino
20.00, Club Kino
19.00, Club Kino
14.00, modlitebna Církve bratrské,
Hradecká ul. (u Tesco)
16.00, Club Kino
20.00, Club Kino
20.00, Club Kino
20.00, Club Kino
15.00, Club Kino
19.00, Club Kino
19.00, Club Kino
20.00, Club Kino

Jitka Vrbová – koncert známé jazzové a country zpěvačky
Janovy Pašije (J. S. Bach)
Líbánky ve čtyřech aneb Láska ať jde k čertu – komedie, divadlo Akorát
Jazz Q a Martin Kratochvíl – koncert jazzrockové skupiny

20.00, Club Kino
18.00, kostel Nanebevzetí Panny Marie
19.00, Club Kino
Club Kino

v okolí

březen
4. 3.–9. 4. Prodejní výstava obrazů malířky Aleny Melton Písařové
8. 3.
Muzeum umění v přírodě Insel Hombroich 1 a 2, Německo – beseda s architektkou Alicí Čermákovou
13. 3.
Toulky po ostrovech v Baltském moři – beseda s cestovatelem Richardem
Grégrem
27. 3.
Beseda Putování po Kamerunu s cestovatelkou Kamilou Axmannovou
29. 3.
Země hor v srdci Asie – Kirgizstán – beseda s projektcí Jakuba Šarouna
30. 3.
Zvířátka a loupežníci – klasická hudební pohádka, divadélko Kapsa
duben
5. 4.
Ples Náruče – již 10. benefiční ples, letos ve stylu Sci-fi

kavárna Modrý domeček, Řevnice
19.00, sál Dr. Fürsta, Dobřichovice
19.00, kavárna Modrý domeček, Řevnice
19.00, kavárna Modrý domeček, Řevnice
18.00, sál Dr. Fürsta, Dobřichovice
15.00, sál Dr. Fürsta, Dobřichovice
20.00, Sportcentrum „Liďák“, Řevnice

Aktuální informace ke kulturním, společenským a sportnovním akcím
v Černošicích a okolí najdete na www.kultcernosice.cz.
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His Master's Voice Band vystoupí v Černošicích
Kdy: sobota 22. 3. od 20 hodin
Kde: Club Kino
Netradiční zážitek slibuje vystoupení sedmičlenné vokální a cappella skupiny His Master's Voice Bandu (HMVB) z Tábora. Členové
souboru jsou zkušení sboroví zpěváci, které
spojuje radost ze společného zpívání a hledání
nových výzev pro svůj umělecký rozvoj.
Že nevíte, co je to „a cappella“? Opravdu to
není nic smyšleného. Jde o vžité obecné označení pro zpěv bez doprovodu hudebních nástrojů a dnes již také pojmenování žánru, kterému se věnují právě malé vokální skupiny. Takto
provozovaná hudba je pro posluchače vítaným
zpestřením zvláště v dnešní době, které vévodí
hrubé elektronické zvuky a často hudební jed-

notvárnost. Na koncertu HMVB můžete naproti
tomu zažít příjemné chvíle při poslechu neotřelých, čistě vokálních aranžmá známých i méně
známých skladeb pop music, jazzu, rocku, či
latinskoamerické hudby. Žánrově se HMVB
pohybuje především v oblasti jazzu, rocku,
popu a latinskoamerické hudby, podobně jako
jejich velké vzory - světově proslulé vokální
skupiny jako The Real Group, Take 6, Hi-Lo's
ad. Na koncertu HMVB si tak můžete vychutnat například Yesterday od The Beatles, Don't
Know Why od Norah Jones, Fever od Peggy
Lee, Africa od Toto a mnohé další.
Koncert pořádá město Černošice. Vstupné
v předprodeji 100 Kč, na místě 130 Kč.
Pavel Blaženín

FOTO: HMVB

-- Vokální skupina His Master´s Voice Band bude
zpívat bez doprovodu hudebních nástrojů. --

FOTO: archiv zpěvačky

Dvě tváře Jitky Vrbové aneb od country po swing
Kdy: pátek 4. 4. od 20 hodin
Kde: Club Kino
V polovině 70. let působila na spořilovské základní škole jako zjevení:
temně rudé vlasy až na záda, rudé
nehty, blahosklonný mírný úsměv
v obličeji tak výrazném a krásném,
že nešel zapomenout. O tři
dekády později mi definitivně došlo, že nejde zapomenout celá. - Tak přesně
tohle jsou úvodní slova
rozhovoru známé novinářky
a moderátorky Barbory Tachecí s fenomenální zpěvačkou Jitkou Vrbovou (pozn.:

celý rozhovor najdete na www.jitkavrbova.
cz). Ano, původním povoláním je totiž tato
přední jazzová a country zpěvačka profesorka češtiny. A Barbora Tachecí byla jednou
z mnoha jejích žáků. Již tehdy ale Jitka Vrbová zpívala s různými pražskými amatérskými
kapelami. A již tehdy zpívala nádherně.
Velmi výstižně její hlas a písně popsal Arnošt Lustig: „V zemi, kterou požehnali bohové
zpěvu mimořádnými talenty, je Jitka Vrbová
hvězdou první velikosti, stálicí v konstelacích
stálejších, než dokážeme pochopit. Krása,
smysl a trvalost jsou vlastnosti písní Jitky Vrbové. Přidává k tomu duši, oduševnění, to
sametově něžné, v čem se poznává a projevuje láska. Hlas a písně Jitky Vrbové jsou

sestry krásy, synové smyslu a děti trvalosti,
jsou výrazem obdivu k romantice mládí, lásky
k české zemi. Její písně konejší a povzbuzují.“
Jitka Vrbová patří mezi zpěvačky, které nemají v pozadí promotion, lesk bulváru a média. Jitka Vrbová „jen“ nádherně zpívá. Zpívá
hlasem ne nepodobným hlasu Evy Olmerové, ale má svůj osobitý charakter i repertoár.
Nenechte si ujít tento jedinečný zážitek.
Spoluúčinkují Standa Chmelít a Hot Jazz
Praha.
Předprodej vstupenek v trafice na nádraží
za 140 Kč, na místě 150 Kč. Koncert pořádá
město Černošice.
Pavel Blaženín, Dana Jakešová

Líbánky ve čtyřech aneb Láska ať jde k čertu!
Kdy: neděle 6. dubna od 19 hodin
Kde: Club Kino
Romantické líbánky ve francouzském hotelu, moře ozářené svitem měsíce
ve vlahém večeru, tlumená hudba, sklenka opojného koktejlu a vyhlídka na
nadcházející svatební noc... Tak takhle nějak začíná divadelní hra „Líbánky
ve čtyřech aneb Láska ať jde k čertu“ v nastudování pražského divadla
Akorát. Jenže nic samozřejmě nebude probíhat tak růžově, jak by se na
první pohled mohlo zdát. Ve vedlejším apartmá se totiž shodou náhod ubytuje bývalý partner se svou novou drahou polovičkou! Naplní se známé
přísloví, že stará láska nerezaví? A co staré spory? Změní, či nezmění společný balkón životy dvou párů? Jedna rozmazlená káča, životem omšelá
hazardérka, zkrachovalý donchuán a kokršpaněl, který je pyšný na to, že
nemá smysl pro humor. Nemohou žít spolu, ale ani bez sebe...
Tato svižná a nadčasová konverzační komedie Noëla Cowarda (1899–

1973) mapuje vztahy mezi mužem a ženou a utahuje si z nedostatků a slabostí lidské povahy, které v konfrontaci se životním stereotypem dříve či
později nezadržitelně vyplouvají na povrch.
Na představení zve město Černošice. Vstupné 100 Kč.
Dana Jakešová
FOTO: archiv divadla Akorát

50 let kapely JAZZ Q
Kdy: pátek 25. 4.
Kde: Club Kino
Je to neuvěřitelné, ale jazzrocková legenda Jazz Q je na české scéně
již 50 let! A jeden z koncertů ke svým kulatinám odehrají i v černošickém
Club Kině. Těšit se je skutečně na co. Zakladateli jsou totiž klávesista
a skladatel Martin Kratochvíl a známý jazzový hudebník Jiří Stivín. Dalšími členy této hvězdné sestavy jsou Oskar Petr (zpěv), Zdeněk Crissa
Fišer (kytara), Vajco Deczi (bicí) a Přemysl Drát Faukner (basa).
Více informací najdete v příštím čísle IL.
Vstupenky si můžete zakoupit v předprodeji za 160 Kč v Minimarketu na
nádraží a ve vinotéce Cellarius na Vráži, nebo před koncertem za 190 Kč.
Pavel Blaženín

-- Tato svižná komedie mapuje vztahy mezi mužem a ženou. --

inzerce

Již 9. ROK S VÁMI
REALITKA ČERNOŠICE

www.gaudi.cz
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Výchova bez trestů
Kdy: čtvrtek 27. 3. v 17.30–20.00
Kde: ZŠ Černošice, Pod školou 447 (stará budova, levý vchod, učebna č. 1 vlevo od vstupu)
Přijďte se podívat na druhou interaktivní přednášku jedinečného projektu se špičkovými odborníky
v ČR o nás rodičích, o škole a hlavně o dětech
„Děti – průsečík mezi rodinou a školou. Tentokrát
na téma „Výchova bez trestů“. Přednášet bude
PhDr. Václav Mertin, psycholog s 35 lety poradenské praxe v psychologicko-pedagogické poradně,
učitel katedry psychologie FF UK v Praze. Napsal
desítky knih a studií o dětech, kantorech, různých
podobách vzdělávacího procesu, např.: Výchovné
maličkosti: průvodce výchovou dítěte do 12 let či
Výchova bez trestů. Václav Mertin říká: "Děti jsou
takové, jako jsme my sami“. Přednáška je zdarma,
garantem je KLC Kryštof a nadace Jana Klimenta.
Pojďme se učit, naše děti si to zaslouží. Aktuálně
budou informace umístěny na www.klckrystof.cz.
Marcela Polová

Rodina jako
podaná ruka
Kdy: neděle 16. 3. ve 14 hodin
Kde: modlitebna Církve bratrské
Jak rodinu charakterizovat? Jakou má rodina
vlastně plnit úlohu? A může vůbec existovat
vnitřně zdravá rodina v nezdravém světě? Na
tyto a mnohé další otázky můžete získat odpovědi na přednášce pro veřejnost od MUDr.
Yvony Taschnerové. Odborně i prakticky se
angažuje v oblasti psychologie, psychoterapie
a pastorace. Přednáší na vyšší odborné škole
teologické a sociální (ETS Praha). S manželem
Karlem adoptovali a vychovali dva syny.
Pavel Paluchník, CB

FOTO: archiv WUH

-- Jazzový pianista Skip Wilkins, bubeník Jaromír Helešic a kontrabasista František Uhlíř. --

Trio WUH - objev roku 2012
Kdy: čtvrtek 20. 3. od 20 hodin
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. Vlastní skladby prostřídají
jazzovými standarty svých oblíbenců.
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. A posledních
pár let je jeho domovem Praha. Každý rok tak
učí např. na Letní jazzové škole ve Frýdlantu a
v letech 2011 a 2012 také vedl pravidelné dílny
na brněnské JAMU. Dlouhý ovšem není jen seznam jeho pedagogických zkušeností. Jmenovat můžete také celou řadu muzikantů zvučných
jmen, s nimiž si zahrál. Vypíchněme alespoň pár

jmen, která svědčí o tom, že na jeho klavírní hru
slyší i velké hvězdy: Dave Liebman, Stanley Turrentine, Conte Candoli či Clark Terry.
František Uhlíř je absolvent konzervatoře
v Brně. Dlouhá léta byl členem skupiny SHQ
Karla Velebného, Barock Jazz Q a skupin pianisty E. Viklického. Rejstřík jeho četných aktivit
zahrnuje i spolupráci s různými mezinárodními
skupinami a sólisty.
Jaromír Helešic vyrůstal na jižní Moravě v Mikulčicích. Od konce 60. let žije v Praze, kde
působil v různých jazzových formacích (Jazz
Half Sextet, Jazz Nova), než zakotvil ve skupině
kontrabasisty L. Hulana Jazz Sanatorium. V 70.
letech se pak stal jedním z nejlepších a nejžádanějších hráčů na bicí nástroje u nás.
Zkrátka, vážení veteráni české jazzové scény,
nenechte si tento jedinečný zážitek ujít.
Na koncert zve město Černošice. Vstupné
120 Kč.
Pavel Blaženín, Dana Jakešová

Honza Vančura a Irena Budweiserová spolu na podiu
Kdy: pátek 21. 3. od 20 hodin
Kde: Club Kino
Černošické Club Kino se stane dějištěm výjimečného koncertu. Na zdejším pódiu se totiž
sejdou dvě legendy československého folku
a country. Irena Budweiserová – charizmatická
zpěvačka s nezaměnitelným hlasem i vokálním
projevem, dříve členka Spirituál kvintetu, dnes
působící vedle své sólové činnosti i se skupinou
Plavci. A tu má na starosti druhá legenda, Honza Vančura, excelentní bavič a zpěvák v jedné
osobě. Doprovodí je právě Plavci, ovšem v nové
sestavě.

Na pódiu tak uvidíte také akordeonistu a klavíristu Maria Biháry, známého ze svého působení
se Zuzanou Navarovou, vynikajícího kytaristu
Jakuba Racka, držitele prestižních evropských
cen za hru na kytaru a absolventa konzervatoře
v oboru kontrabas – Lukáše Pelce, hrajícího učitele, který se ve volných chvílích věnuje kozímu
stádu a následně výrobě kozího sýra.
Na koncertu vedle osvědčených Plavecko –
Rangerských hitů (jako je třeba 500 mil, Rákosí nebo Nos pro trable stavěnej) uslyšíte i řadu
nových či nově oprášených a přearanžovaných
písniček z oblasti country, folku, blues i spiritu-

álů. Na všech těchto aranžích se podílí celá formace Plavců Honzy Vančury.
Během koncertu také zavzpomínají na pár
kamarádů, Karla Zicha (písničky Ghetto či Ženo
má), Milana Dufka a Honzu Hájka (např. písnička Vysočina).
Vstupenky si můžete zakoupit za 200 Kč v Minimarketu u nádraží a ve vinotéce Cellarius na
Vráži, nebo na místě před koncertem za 250
Kč.
Na koncert zve město Černošice.
Pavel Blaženín

FOTO: archiv zpěvačky

FOTO: Plavci

-- Plavci zahrají v nové sestavě. -20

-- Irena Budweiserová --

z města a okolí

Kdy: sobota 5. 4. v 18 hodin
Kde: kostel Nanebevzetí Panny Marie
Příběh o zatčení, výslechu, mučení a popravě Ješui bin Josefa z Evangelia podle Jana pojal Johann
Sebastian Bach velkoryse. Jeho hudba by se dala
použít i dnes k akčnímu filmu na toto téma. Přiměje posluchače nejpůsobivější momenty příběhu
vnímat zpomaleně pomocí vložených árií a chorálů
- komentářů k textu a každá věta je dramaticky zhudebněna v souladu s často velmi drsným, ale i líbezným, či duchovně silným obsahem.
Provedení se ujme sopranistka Michaela Šrůmová, která vystupuje s předními českými i zahraničními orchestry na hudebních festivalech zvučných
jmen a mezzosopranistka Markéta Cukrová, jedna

z nejvyhledávanějších zpěvaček „staré“ hudby činná v nejlepších ansámblech tohoto oboru po celém světě. Obě vynikající umělkyně spolupracují
i s Národním divadlem v Praze. Basové árie a roli
Ježíše zazpívá Martin Strouhal, sólista činný zejména koncertně a tenorových árií. Celý ansámbl
bude řídit Stanislav Mistr, jenž se současně zhostí
role Evangelisty. Stanislav Mistr je členem Komorní
opery Praha, sbormistrem, dirigentem a zakladatelem temperamentního, precizního a osminásobně
v prestižních světových soutěžích zvítězivšího sboru
Pražští pěvci, kteří se postarají spolu s Černošickou
komorní filharmonií o všechny sborové části.
Dílo v délce 120 minut bude provedeno v originálním jazyce německém s titulkovacím zařízením.
Vstupné 150/100 Kč. Předprodej zlevněných vstupenek v Minimarketu na černošickém nádraží.
Václav Polívka
FOTO: ČKF

-- O sborové části se pod vedením Stanislava Mistra postarají Pražští pěvci a Černošická komorní filharmonie. --

Turbanské Černošice jsou opět zde
Kdy: sobota 15. 3.
Kde: start u železniční stanice Černošice
Letošní ročník turistického pochodu TURBANSKÉ
ČERNOŠICE, který pořádá KČT Praha-Karlov oddíl
TurBan, nabídne 6 tras v délkách 7, 12, 21,28, 37
a 54 km. Vybere si jistě každý.
Start:
• Černošice žst. – 8.00 -11.00
7 km: Černošice-Mokropsy
12 km: Černošice-Kazín-Jíloviště-Všenory-Mokropsy

• Černošice žst. – 7.00 – 10.00
21 km: Černošice-Jíloviště-Černolice-DobřichoviceVšenory-Černošice-Mokropsy
28 km: Černošice-Jíloviště-Černolice-DobřichoviceVonoklasy-Černošice-Mokropsy
37 km: Černošice-Jíloviště-Černolice-Skalka-Řevnice-Dobřichovice-Vonoklasy-Černošice-Mokropsy
54 km: Černošice-Jíloviště-Černolice-Skalka-Srbsko-Mořinka-Vonoklasy-Sulava-Černošice-Mokropsy

Jaké akce připravuje Club Kino na březen
• 5. 3. v 19.00 - Mejdan Band (kabaret)
Dvouhodinový program je nabitý vtipným mluveným slovem se spoustou písniček z doby našich
babiček. Kvalitu programu zajišťují také protagonisté
Michal Žára - zakládající člen skupiny Šlapeto, výborný houslista a zpěvák, ale také Jarka Stočesová
- dlouholetá „kabaretiérka” a skvělá zpěvačka. Program se bude natáčet pro TV Šlágr. Vstupné 60 Kč.
Předprodej v Club Kinu. Zve město Černošice.
• 7. 3. ve 21.00 – DJ Ivan Xbass
Každý měsíc Vám hraje k tanci i poslechu Vámi
oblíbený DJ Ivan Xbass a znova představí ty největší a nejnovější disko pecky a samozřejmě i žádané
evergreeny. Vstupné 50 Kč.
• 8. 3. ve 20.00 – Acoustic Noise Band
Dva skvěle sehraní zpívající rockoví akustiční
kytaristé Pavel Gregor a Vladimír Dvořák Vám přišli
nadělit skvělý repertoár vlastních i světových pečlivě
vybraných hudebních lahůdek, vyhřívajících se léta
na výsluní nejrůznějších rockových hitparád. Jedinečnou atmosféru, kterou dokáže A.N.B. vytvořit, si
opravdu nenechte ujít. Vstupné 100 Kč. Předprodej
přímo v Club Kino Černošice.
• 14. 3. ve 20.00 - SECRET OF DARKNESS &
SUFFOCATE WITH YOUR FAME & BAD DAYS
BEGIN

Zveme Vás na kapelu SWYF, která naplní Vaše
očekávání harmonií a zároveň našlápnutou show plnou energie. Dále se můžete těšit na Secret of darkness, kteří Vám představí severský melodický death
v podání čerstvé sestavy, která má nyní kořeny i u nás
v Černošicích. Jako předkapela vystoupí banda z Tábora Bad days begin, kteří potěší milovníky Deathhardcore. Možná pro Vás přichystáme překvapení
na závěr, ale tímto večer ještě nekončí hudbou Vás
bude doprovázet Dj Honzík. Vstupné 70 Kč.
• 15. 3. v 19 hodin – Kabaret Nekonečno
Přímá Oklika si pro dnešní večer pro Vás připravila program plný hudby, satiry, zpěvu a komediálních
scének. Zkrátka báječný kabaret, na který můžete
přijít kdykoliv během večera. Budete se bavit, a dokud se bude pít a najdete-li odvahu, můžete dokonce vystoupit. Nástroje s sebou! Těšíme se na Vaši
návštěvu, skvělá nálada zaručena! Vstupné dobrovolné.
• 23. 3. v 15.00 – Perníková chaloupka
Hudební pohádka na motivy bratří Grimmů
s hudbou Fr. Ringo Čecha. Uvidíte Jeníčka s Mařenkou, Ježibabu s Ježidědkem, ale také jiné tajuplné pohádkové bytostí. S nimi si můžete zapívat
i zatančit. Vstupné – děti 80 Kč, do 3 let zdarma/
dospělí 100 Kč.

Co chystá OS Náruč
Ve čtvrtek 13. 3. v 19 h. si nenechte ujít besedu s cestovatelem Richardem Grégrem s názvem Toulky po ostrovech v Baltském moři. Uvidíte fotografie z 15 trajektů za 16 dnů z Olandu
přes Gotland na Alandy a na Rujanu.
Beseda proběhne v kavárně Modrý domeček v Řevnicích stejně jako prodejní výstava dadaistických a také secesně laděných originálních obrazů od malířky Aleny Melton Písařové.
Vernisáž výstavy proběhne 11. 3. od 19 hodin,
výstava pak potrvá až do 9. 4. Více na www.
facebook.com/alenka.melton.
Ve čtvrtek 27. 3. od 19 hodin se uskuteční
další beseda. Tentokrát půjde o putování po Kamerunu s cestovatelkou Kamilou Axmannovou.
V sobotu 5. dubna od 20h Vás rádi přivítáme na našem 10. každoročním benefičním
plese. Opět v prostorách Liďáku v Řevnicích,
ovšem letos ve stylu Sci-fi.
Letos jsme vyhlásili již 6. ročník Dětské regionální výtvarné soutěže na téma Poznej svého
hrdinu. Děti ve věku 5-15 let mohou soutěžit
v několika žánrech i kategoriích. Uzávěrka přihlášek do soutěže je v úterý 8. 4. do 17 h. Více
na www.zus-revnice.cz.
za os Náruč, Šárka Hašková
Cíl všech tras je shodný - restaurace U Mlynáře
a Libuše v Mokropsech mezi 11.00–21.30. V cíli
získáte razítko pochodu, pamětní list a překvapení. Pochod se koná za každého počasí a každý se
účastní na vlastní nebezpečí. Startovné na závod je
20 Kč za dospělého (člen KČT 10 Kč) a 5 Kč za dítě.
Na tomto pochodu probíhá také sbírka víček pro Kristýnku. Partnery pochodu jsou: rekreační středisko
Dobrota a pohoda, restaurace U Mlynáře a Libuše.
Kontakty na pořadatele: www.kct-praha-karlov-turban.webnode.cz Těšíme se na vaši účast
Tomáš Lubovský, KČT Praha-Karlov oddíl TurBan
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Dvouhodinový program je nabitý vtipným mluveným slovem se spoustou písniček z doby našich
KABARET babiček. Kvalitu programu zajišťují také protagonisté Michal Žára - zakládající člen skupiny Šlapeto, výborný
houslista a zpěvák, ale také Jarka Stočesová - dlouholetá „kabaretiérka” a skvělá zpěvačka. Program se
bude natáčet pro TV Šlágr. Předprodej v Club Kino Černošice.
Srdečně zve město Černošice
19:00
hod

MEETING

DISCO

VSTUP: 50,- Kč
Každý měsíc Vám hraje k tanci i poslechu Vámi oblíbený DJ Ivan Xbass a znova představí ty
největší a nejnovější disko pecky a samozřejmě i žádané evergreeny.
ČUJEME

DOPORU

VSTUP: 100,- Kč
Dva skvěle sehraní zpívající rockoví akustiční kytaristé Pavel Gregor a Vladimír Dvořák, Vám
so
přišli nadělit skvělý repertoár vlastních i světových pečlivě vybraných hudebních lahůdek
KONCERT
vyhřívajících se léta na výsluní nejrůznějších rockových hitparád. Jedinečnou atmosféru, kterou
dokáže A.N.B. vytvořit, si opravdu nenechte ujít. Předprodej přímo v Club Kino Černošice.
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• 29. 3. v 19.00 - BASS ČERNOŠICE VOL. 1 W/
PIXIE /T2B/ - DRUM & BASS (disco)
13. 3. VALNÁ HROMADA SOKOLA
čt Velkolepá premiéra velké drumandbassové akce
v14.Černošicích,
kterou přijede pokřtít jedna z ústřed3. SECRET OF DARKNESS
& SUFFOCATE WITH YOUR FAME & BAD DAYS BEGIN
pá
ních postav českého dnb: dj PIXIE /t2b crew/ se
svým nadupaným dnb setem. Spešl světla, projekce,
akční drinky, kulisy, basy a další! Vstup: do 20.30 za
15. 3. KABARET NEKONEČNO
60
so Kč, od 20.30 za 90 Kč.
17:00
hod

MEETING

VSTUP: 70,- Kč

KONCERT

20:00
hod

Zveme Vás na kapelu SWYF, která naplní Vaše očekávání harmonií a zároveň našlápnutou show
plnou energie. Dále se můžete těšit na Secret of darkness, kteří Vám představí severský melodický
death v podání čerstvé sestavy, která má nyní kořeny i u nás v Černošicích. Jako předkapela vystoupí
banda z Tábora Bad days begin, kteří potěší milovníky Death-hardcore. Možná pro Vás přichystáme
překvapení na závěr, ale tímto večer ještě nekončí hudbou Vás bude doprovázet Dj Honzík.
ČUJEME

DOPORU

vstupné dobrovolné 19:00
hod
Přímá Oklika si pro dnešní večer pro Vás připravila program plný hudby, satiry, zpěvu
a komediálních scének. Zkrátka báječný kabaret na který můžete přijít kdykoliv během večera. Budete
KABARET
se bavit a dokud se bude pít a najdete-li odvahu, můžete dokonce vystoupit. Nástroje s sebou!!!!
Těšíme se na Vaši návštěvu, skvělá nálada zaručena!!!!

Pro odběr programu Club Kina se můžete zaregistrovat na www.clubkino.cz
Pozn.: Informace k akcím pořádaným městem Černošice v Club Kinu, najdete na dalších stránkách IL.

brezenA4.indd 1

21

22. 3.
so

KONCE

23. 3.
ne

DIVADL
PRO DĚT

25. 3.
út

26. 3.
st

DIVADL

29. 3.
so
DISCO

30. 3.
ne

DIVADL
PRO DĚT

31. 3.
po

KONCE

Reg

z města a okolí

O Smolíčkovi, kůzlátkách
a Budulínkovi

FOTO: archiv divadla

Kdy: neděle 16. 3. od 16 hodin
Kde: Club Kino
Děti fandí Budulínkovi, smějí
se hloupému vlkovi a pomáhají
Smolíčkovi. Tak takhle to obvykle
vypadá při pohádkovém pořadu
O Smolíčkovi, kůzlátkách a Budulínkovi, kterou do Černošic přijede zahrát divadélko Hračka.
V pořadu jsou maňáskové,
loutky a barevné plošné nástavce
hlav. Herci se před očima dětských diváků pomocí náznaku mění v Dědečka a babičku, lišku, vlka,
kozu, jelena se zlatými parohy i ve zlé jeskyňky. A celou tou veselicí
bude malé diváky provázet myška Myšajda. Představení je vhodné i pro
malé děti.
Vstupné 70 Kč. Zve město Černošice.
Pavel Blaženín

Březen měsíc čtenářů
Milí čtenáři a návštěvníci knihovny, již odnepaměti patří třetí měsíc v roce
knihám. Proto Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlašuje již 5.
ročník celostátní akce Březen měsíc čtenářů s mottem: „2014 – Hrabalovský rok v knihovnách!“.
V centru zájmu je čtenář a čtení, tedy ne kniha ani knihovna, ale každý
čtenář a aktivní uživatel knihovny. Celý měsíc v černošické knihovně budete mít možnost přihlásit se do knihovny zdarma, zapomnětlivým čtenářům bude odpuštěn poplatek za pozdě vrácené knihy. Seniorům poradíme, jak se orientovat v našem on-line katalogu a jak hledat na internetu.
Pro děti jsme připravili výtvarnou soutěž „Ze života brouka“ – obrázky
Ferdy Mravence, nebo jiného zástupce broučí říše, přineste prosím do
konce března do knihovny se jménem, věkem a adresou. Vítězové se
mohou těšit na hezkou knížku. Od 10. do 14. března bude probíhat Týden čtení, tentokrát z knížek Ondřeje Sekory, od jehož narození uplyne
letos 115 let. Čtenáře odměníme malou sladkostí.
Koncem března bude vyhlášen největší čtenář z dětského i dospělého oddělení. Pro naše nejmenší bude 26. 3. lízátkový den a 27. 4.
omalovánkový den.
Pokud jste si přes týden nenašli čas, můžete knihovnu navštívit v sobotu 29. 3., kdy bude otevřeno od 9.00 do 11.30 hodin.
Moc se těšíme na vaši návštěvu
Irena Šilhánková , knihovnice

Nové knížky v městské knihovně v Černošicích
Beletrie:
BOČEK, Evžen: Aristokratka ve varu – humoristický román;
BOO, Katherine: Krásné zítřky – dokumentárněbeletristické zpracování přibližuje skutečné osudy
chudých lidí v indickém slumu, kde chybí základní
vybavení, jako jsou voda a elektřina, a najít střechu
nad hlavou není zdaleka samozřejmost. Obyvatelé se potýkají s neskutečnou bídou, snaží se začít
lepší život;
BRADFORD, Barbara: Příliš silné pouto – milostný román;
COOK, Robin: Nano – román z lékařského prostředí;
DENEMARKOVÁ, Radka: A já pořád kdo to
tluče – jurodivý, groteskně napínavý příběh jedné
vraždy a osudového propojení muže a ženy, utopených v pochybnostech samoty;
DEPRIJCK, Lucien: Ostrovy, na kterých ztroskotávám – jedinečně ztvárněná kniha Luciena
Deprijcka rozehrává téma ztroskotání na devatero
způsobů. Na opuštěných i obydlených ostrovech,
ostrovech životu nebezpečných, rajských i tropických;
FLYNN, Gilian: Temné kouty – kriminální román;
HORÁKOVÁ, Naďa: Falešná kočička – česká
detektivka;
JEHLÍKOVÁ, Blanka: Dar proroka Eliáše – polozapomenuté pověsti českých a moravských
Židů, před námi otevírají zvláštní svět plný mocných
mágů, neklidných mrtvých, báječných pokladů,
lásky, hrdinství, moudrosti a nečekaného humoru;
KESSLER, Leo: Jatka na řece Odon – válečný
román;
MARTIN, George. R. R.: Hra o trůny 1. a 2. díl –
fantasy literatura;
McCLEEN, Grace: Skvostná země – psychologický román, prvotina britské spisovatelky;
MILLER, Andrew: Čistý – historický román z Paříže roku 1785;
MURAKAMI, Haruki: Spánek – povídka, jejíž protagonistkou je zdánlivě obyčejná žena v domácnosti. Vlivem různých nečekaných okolností připomíná
její noční život výlet do mimosmyslového prostoru.
Ve světě, který je naprosto odlišný od našeho, pro22

zkoumává svou rodinu, sama sebe, i význam života
a smrti;
ROWLAND, Laura Joh: Sněhová císařovna –
napínavý detektivní román z Japonska;
TAYLOR, Patrick: Doktore, to byste se divil –
román od irsko-kanadského spisovatele mistrně
líčí drobná vítězství a prohry svérázných obyvatel
venkovského městečka.
Naučná literatura:
BRDIČKA, Jan: Jiří Bartoška. Ženy, filmy, cigára – nahlédnutí do života našeho známého českého herce, který už bezmála čtyřicet let patří mezi
největší elegány českého filmu;
DAVID, Petr: Český ráj, Krkonoše, Šumava –
průvodci po České republice;
DVOŘÁČEK, Petr: Ilustrované dějiny naší země
pro děti i dospělé + komiks – unikátní kniha
o dějinách naší země v sobě spojuje komiksové příběhy o nejdůležitějších událostech historie
a věcné popsání dané doby včetně velkého množství obrázků a fotografií. Popsány jsou dějiny naší
země od lovců mamutů po současnost. V knize je
jedenáctistránkový přehled panovníků včetně jejich
stručné charakteristiky;
GELABERT, Ramon C.: Bolesti hlavy – kniha
zaujme každého, kdo se zajímá o své zdraví a chce
zvítězit nad nepříjemnými obtížemi, jimiž různé druhy bolesti hlavy nepochybně jsou;
JUNEK, Václav: Hitler před branami – je kniha,
která se všem líbit nebude. Odmítnou ji především
ti, kteří se stále brání pochopit a přijmout osm set
let českoněmeckého spolužití v jedné zemi reálně,
beze všech předpojatostí a bez veškerého na dané
velké historické téma nabaleného balastu. Tento
v české bibliografii naprosto ojedinělý literární dokument sice akcentuje povstání Němců v Čechách
a na Moravě v roce 1938 a jejich cestu k němu,
ovšem uvádí je na pravou míru expozicí předchozího bezmála celé jedno tisíciletí trvajícího národnostního konfliktu;
KMENTA, Jaroslav: Kmotr Mrázek III. Válka
kmotrů - kniha završuje trilogii o zavražděném
vládci českého podsvětí. Odhaluje, kdo měl zájem
na vraždě obávaného kmotra Františka Mrázka.

Přibližuje, jaké sbíral kompromitující materiály na
politiky;
MUR-HINSON, A.: 100 korálkových květin,
přívěsků a drobností – návody na výrobu dárků,
šperků a doplňků;
NEDLEY, Neil: Život bez deprese – kniha o prevenci a léčbě deprese;
POSPÍŠILOVÁ, Zuzana: Vyber si hru podle jména – hry na nejčastěji užívaná jména jsou uváděny
básničkou, která naznačuje námět hry. Charakteristiku hry s popisem a vysvětlením doplňují informace o typu hry, počtu hráčů, jejich věku a potřebných pomůckách
Knihy pro děti a mládež:
Pravěké dějiny země – dětská ilustrovaná encyklopedie;
ARDAGH, Philip: Davidův dům. Lidské tělo –
knížka plná legrace a poučení;
BROŽ, Oldřich: Alík a jezevec – knížka v českém
i anglickém jazyce;
HYVNAROVÁ, Bronislava: Smysly zvířat. Sluchčich – v knize jsou představeny dva smysly – sluch
a čich - a jejich obdivuhodná funkce ve světě zvířat;
LANDAU, Irena: Klárka a Kubík v zoo – první
čtení hned po slabikáři;
MORÁN, Jose: Marco Polo – bohatě ilustrovaná knížka vypráví nejen o životě Marca Pola, ale
i o místech a zajímavostech, která na svých cestách zažil;
RODDA, Emily: Deltora. Návrat do Del – fantasy
literatura;
ŘEZNÍČKOVÁ, Daniela: Ťapík se učí znát tvary
– leporelo.

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

