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Nová ředitelka školy – PhDr. Romana Lisnerová
Minulý rok v srpnu se rozhodl z funkce odejít dlouholetý ředitel školy PhDr. Zdeněk
Moucha. Řízením školy byla dočasně pověřena jeho zástupkyně Mgr. Jitka Kahounová a byl vyhlášen konkurz na nového ředitele. Aby bylo dost času na přípravu, stanovili jsme termín přihlášek a pohovorů na únor, rozhodnutí rady na březen a nástup
ředitele/ky na konci školního roku.
Jak se vybírala nová ředitelka?
Proces výběru ředitele školy je podrobně specifikován školským zákonem. Ve výběrové komisi bylo sedm členů – dva za město (starosta
F. Kořínek a radní pro školství L. Kalousková),
jeden za školskou radu a rodiče (P. Hopfinger),
jeden za pedagogický sbor (E. Němečková), jeden za srovnatelnou školu (M. Pažoutová), jeden
za školní inspekci (P. Jiroš), jeden za krajský úřad
(D. Sýkorová).
24. února celý den tato sedmičlenná komise
ještě za účasti dalšího přizvaného odborníka na
školství vedla pohovory s 12 přihlášenými kandidáty. Při pohovorech kandidáti prezentovali sami
sebe i svoji koncepci rozvoje školy, a následně
zodpovídali dotazy členů komise.
Komisaři následně u každého kandidáta hlasovali, zda jej považují za vhodného na funkci
ředitele naší školy nebo ne. Postoupilo 7 kandidátů, které si každý komisař sám seřadil od nejlepšího (1 bod) po nejhoršího (7 bodů). Následně
se sečetly body celkem pro každého kandidáta,
a přesně podle ustanovení zákona se u každého
škrtl jeden nejvyšší a jeden nejnižší počet bodů
pro zachování objektivity.
Výsledky byly následující:
1. místo – PhDr. Romana Lisnerová – 6 bodů
2. místo – Mgr. Olga Bočková – 12 bodů
3. místo – Mgr. Jitka Kahounová – 16 bodů
4. místo – Mgr. Marek Inderka – 22 bodů
5. místo – Mgr. Věra Sirůčková – 26 bodů
6. místo – RNDr. Renata Svobodová – 26 bodů
7. místo – Mgr. Jan Havlíček – 31 bodů
Nejvýše hodnocenou kandidátku mělo na prvním místě 5 ze sedmi členů komise, jeden na druhém místě a jeden na druhém nebo nižším.
Rozhodnutí komise potvrdila rada města
O dva týdny později, v pondělí 10. března,
se se čtyřmi nejlepšími kandidáty osobně sešla rada
města za přítomnosti dvou přizvaných odborníků.
Na své nejbližší schůzi ve čtvrtek 13. března
pak rada potvrdila rozhodnutí výběrové komise

a do funkce ředitelky Základní školy Černošice
jmenovala paní PhDr. Romanu Lisnerovou.
Gratulujeme jí k tomuto úspěchu. Děkujeme
na tomto místě také paní Mgr. J. Kahounové
a paní Mgr. O. Bočkové za kvalitní dosavadní vedení školy a těšíme se na další úzkou spolupráci
s nimi. Děkujeme sboru učitelů, pro které bylo
období dvou konkurzů krátce po sobě po mnoha
letech stability asi trochu náročné a zneklidňující
(při prvním konkurzu v souvislosti s novelou zákona byl v roce 2012 ve své funkci potvrzen PhDr.
Moucha).
Dobrá a ještě lepší
Samotné konkurzní pohovory, kde jsme diskutovali s řadou odborníků z oblasti školství, jasně
potvrdily, že naše škola je v řadě ohledů kvalitní
a moderně fungující. Jsme přesvědčeni, že pod
vedením paní PhDr. Lisnerové bude vše kvalitní
a dobré v naší škole zachováno, a navíc se časem dočkáme i dalšího zlepšení v různých oblastech. Klíčové je nyní vrátit jistotu pedagogickému
sboru, zvládnout nával rekordního počtu žáků

PhDr. Romana Lisnerová
• Absolventka
pedagogiky
na Západočeské univerzitě
v Plzni (Mgr.) a na Univerzitě Karlově v Praze (PhDr.),
a hudební fakulty Akademie
múzických umění
• Praxe v základní škole, mateřské škole, umělecké škole a pedagogickém výzkumu
• Lektorka a konzultantka pro tvorbu školních
vzdělávacích programů
• Ředitelka ZŠ Praha-Slivenec v letech 2008
–2013
• Autorka odborných článků, účast na konferencích, řízení evropských projektů
• Členka České školní inspekce
• Odborná garantka na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v oblasti vzdělávání řídících pracovníků škol.

(od září budeme mít rekordních 36 tříd), zajistit
splnění zákonných požadavků minimální kvalifikace pedagogů. Jistě se nechystají žádné rychlé převratné změny. Věříme, že spokojeni s naší
školou budou pod novým vedením i nadále jak
učitelé, tak rodiče a děti.
Podrobnější představení zkušeností paní PhDr.
Lisnerové a její koncepce rozvoje školy přineseme v příštím čísle Informačního listu.
Filip Kořínek, starosta města
v zastoupení městské rady
Další informace najdete na straně 6.

Májové slavnosti 2014
FOTO: Petr Kubín – 2013

-- Májové slavnosti letos připadají na 3. května. Více info na str. 20. --

Příští veřejné zasedání zastupitelstva se koná ve čtvrtek 17. 4. v 19 hodin v Club Kinu.
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z radnice

Kolik má město z Vašich daní?

• U daně z příjmu OSVČ (živnostníků aj.) jde
30 % výnosu do rozpočtu obce, kde je daný
podnikatel hlášen k trvalému bydlišti.
• Všechny ostatní daně – tj. daň z příjmu fyzických a právnických osob, většina daně OSVČ
a daň z přidané hodnoty – jsou přerozdělovány státem podle klíče, ve kterém se projevuje
počet obyvatel, ale nijak není zohledněno sídlo
firmy nebo bydliště jednotlivých poplatníků.

Od 1. ledna 2013 se v celé republice změnil způsob dělení daňových příjmů –
novelou zákona o rozpočtovém určení daní (RUD) – kterým celkem výrazně získaly
všechny obce a města republiky na úkor čtyř největších měst, která byla do té doby
až nepřiměřeně zvýhodněna. Nyní již známe výsledky loňského roku a můžeme
spokojeně konstatovat, že přísliby tehdejší vlády byly naplněny.
Zatímco v roce 2012 jsme od státu skrze sdílené daňové příjmy dostali zhruba 7.800 Kč
na trvale hlášeného obyvatele, za rok 2013 to
bylo o dva tisíce více, cca 9.800 Kč. V celkovém rozpočtu to představuje asi 14,2 milionu
korun navíc. V rozpočtu jsme opatrně počítali jen s cca 10 miliony navíc (největší část šla
na investici do městského sálu) a peníze navíc
nám tak pomohly k celkově pozitivnímu výsledku – místo několikamilionového schodku jsme
skončili v plusu. Celkem jsme od státu dostali
jako podíl na daních z příjmu a dani z přidané
hodnoty částku 64.039.450 Kč.
Na okraj doplním, že rozpočet pro rok 2014
je sestaven opět jako schodkový – v současné
době dokonce se schodkem 13 milionů korun,
takže i letos musíme v průběhu roku ušetřit
na výdajích a doufat v příjmy nad naše konzervativní očekávání, abychom neskončili v minusu.
Z peněz, které i letos díky novele RUDu dostaneme, budeme spolufinancovat rekonstrukci ČOV a menší část půjde na splácení úvěrů
na rekonstrukce komunikací.
Samostatně je v našem rozpočtu vedena daň
z nemovitosti, jejíž celkový výnos v roce 2013

činil 11,9 milionů Kč. Veškerý dodatečný výnos
této daně proti roku 2011, kdy ji svým rozhodnutím zvýšilo naše zastupitelstvo, jde na splácení
úvěrů na rekonstrukce ulic.
Daň z nemovitosti jde jako jediná v plné výši
rovnou do městského rozpočtu. Jak je to s přerozdělováním těch ostatních – má něco město
přímo z částky, kterou každý máme na svém daňovém přiznání?

* Nenechme se zmást daní právnických osob
placenou obcemi – tu platí město samo sobě,
nula od nuly pojde, a tak ji v textu nemá smysl
zmiňovat…

Jednoduše řečeno, na příjmech města se
neprojeví, mají-li jeho obyvatelé nadstandardní platy nebo v něm sídlí firmy (právnické osoby), které odvádějí vysoké daně. Za každého
trvale hlášeného obyvatele dostaneme stejnou
částku, ať už je to student nebo ředitel firmy
s milionovými příjmy.
V Černošicích žijí lidé, kteří mají nadstandardní požadavky a představy ohledně kvality
svého života a životního prostředí a kteří také
do státního rozpočtu skrze daně přispívají nadprůměrnými částkami. Jenže na příjmech města
se to bohužel neprojeví. I to je jedním z důvodů,
proč potřebujeme aktivní účast obyvatel na dalším rozvoji našeho města. Jedině svým přímým
zapojením dokážeme postupně naplňovat své
představy a priority.

Podíl města na daních,
které odvádíme státu
Způsob, jak stát mezi obce a města rozděluje výnosy z daní z příjmu a z přidané hodnoty,
ilustruje přiložená tabulka. Příjmy pro obce jsou
vyznačené ve žlutých rámečcích. Poněkud krkolomný a nesrozumitelný pojem „násobek postupných přechodů“, uvedený ve vysvětlivkách,
se vztahuje k výpočtu, jehož výsledek závisí
na počtu obyvatel a koeficientu, který se s počtem obyvatel zvyšuje (dle čtyř kategorií, do nichž
jsou obce podle počtu obyvatel rozděleny). Co
z toho tedy vyplývá?
• Pouze daň z nemovitosti plyne přímo do městského rozpočtu (100 %).*

Filip Kořínek

Schéma rozdělení rozpočtového určení daní v letech 2013 až 2015 (bez SFDI, poplatků a pokut)
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou

DPH

(celostátní výnos)

(celostátní výnos)

7,86 % - kraje 1)

20,83 % – obce 2)

71,31 % - SR 3)

8,92% - kraje 1)

Daň z příjmů právnických osob

23,58 % – obce 2)

67,50 % - SR 3)

Daň z příjmů fyzických osob

ze samostatně výdělečné činnosti
(z podnikání)

(bez daně placené obcemi a kraji)

8,92% - kraje 1)

23,58 % – obce 2)

67,50 % - SR 3)

Daň z příjmů právnických osob
z daně placené obcemi a kraji

30% - obce

60% celostátní výnos

10% - SR 3)

8,92% - kraje 1)

23,58 % – obce 2)

67,50 % - SR 3)

(dle bydliště podnikatele)

Daň z příjmů fyzických osob
100% - daně placené kraji

ze závislé činnosti
(celostátní výnos)

100% - daně placené obcí
100% - obce 4)

Daň z nemovitostí

1,5% – obce 5)

8,65 % - kraje 1) 22,87 % – obce 2)

66,98 % - SR

3)

Vysvětlivky:
1)

Každý kraj se na procentní části
celostátního hrubého výnosu daně
podílí procentem stanoveným
v příloze č. 1 zákona č. 243/2000
Sb., o RUD, v platném znění
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2)

Daňové příjmy jsou rozdělovány na základě:
1. kritéria výměry katastrálních území obce (3 %)
2. prostého počtu obyvatel v obci (10 %)
3. násobků postupných přechodů (80 %)
4. počet dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí (7 %)

3)

Příjmy

státního
rozpočtu

4)

Výnos daně z nemovitostí; příjemcem je
ta obec, na jejímž území se nemovitost
nachází.
5)

Daňové příjmy jsou rozdělovány
na základě počtu zaměstnanců s místem
výkonu práce v obci.

z radnice

Jednou větou...

v kuchyňské lince, kterou město pro TS dostalo darem – děkujeme!

• V nově opravené hasičské zbrojnici proběhl
15. 3. den otevřených dveří.

• K 31. 12. 2013 bylo v Černošicích hlášeno
k trvalému bydlišti 6556 obyvatel.

• Nejnižší nabídka na výstavbu parkoviště
u mokropeského nádraží představuje cca třetinovou úsporu proti projektovému rozpočtu;
stavba má být dokončena do září.

• Oprava našeho skákavého přejezdu se komplikuje – kvůli požadavkům ROPIDu na provoz
autobusových linek musí zásah proběhnout
o víkendech, což kvůli omezenému provozu
asfaltových obaloven půjde až v květnu; také
se v první fázi nechystá drahá výměna pryžových desek mezi kolejemi, potřebnost bude
ze strany SŽDC vyhodnocena až po opravě
asfaltu a odvodňovacího kanálku.

• Zastupitelé schválili poskytnutí daru ve výši
20.000 Kč do sbírky Člověk v tísni na pomoc
Ukrajině.
• Sníh nepřišel, a tak se do ulic vrátily truhlíky
s květinami.
• Noví dodavatelé elektřiny a plynu, kteří byli
s nižšími cenami vysoutěženi v loňských elektronických aukcích, poněkud paradoxně ponechali měsíční zálohy na původní výši; buď
se můžete těšit na tím větší přeplatek, nebo
požádat o snížení záloh.
• Steak Bar se přestěhoval do Libuše.
• Kontrola hospodaření města za rok 2013
prováděná auditory Středočeského kraje
skončila letos poprvé výrokem „Nebyly zjištěny
chyby a nedostatky“.
• V rámci třetího ročníku ankety „10 malých
velkých nápadů“ na městském úřadě vyhrál
návrh na zakoupení myčky na nádobí pro pracovníky Technických služeb; umístěna bude

Co je a co není vidět
Vypůjčili jsme si název slavného pamfletu pana
Bastiata k tomu, abychom z těchto hledisek zhodnotili po více než roce provozu chod nové telefonní
ústředny na úřadě v Černošicích. Jak jsme vás informovali v IL z prosince 2012, probíhalo v průběhu měsíce listopadu 2012 přečíslování telefonních
čísel na pracovištích v ulici Riegrova a Karlštejnská
v Černošicích právě v souvislosti s instalací této telefonní ústředny.
Tedy co je vidět? Na první pohled je vidět,
že každý zaměstnanec má přiděleno své telefonní

• Proběhlo veřejné projednání 1. změny
územního plánu.
• Na základě dohody o mimosoudním vyrovnání vzala společnost Fidea Consulting zpět
svoji soudní žalobu na město a tím byl definitivně dořešen další „kostlivec“ z minulého
období.
• Město koupilo za 250 tis. Kč pozemek
pro přístupovou komunikaci k pozemkům v oblasti Na Pískách u Kosoře.
• Žádáme SŽDC o odprodej 10 m pozemku,
abychom mohli u černošického nádraží rozšířit
chodník.
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• Ve skateparku byly opraveny překážky, v dirt
bike parku přibyla dráha pro méně zkušené.

• O dalších rozhodnutích rady a zastupitelstva
se dozvíte uvnitř listu.
Filip Kořínek
starosta@mestocernosice.cz, tel. 604 851 754

• Zvýšil se počet vykradených aut v Černošicích i okolních obcích.
• Rada města potvrdila návrh oficiální výběrové komise a novou ředitelkou ZŠ Černošice
jmenovala s platností od 1. srpna 2014 paní
PhDr. Romanu Lisnerovou.
číslo. Dále je sjednocena předvolba, a pokud občan zavolá na tel. číslo 221 982 111, což je linka
spojovatelky, může být přepojen nejen na pracoviště v Praze (jak tomu bylo dříve), ale i na pracoviště
v Černošicích. Samozřejmě tak mohou činit všichni zaměstnanci, pokud zjistí nutnost přepojit hovor
na svého kolegu.
A co vidět není? To, že telefonní ústředna, která by jinak zahálela někde nevyužita, dále slouží
svému účelu. Pozitivní je jistě také zvýšený komfort pro pracovníky úřadu, kdy již nemusí čekat,
až dohovoří na lince kolega. A v neposlední řadě
i to, že po srovnání výdajů na služby hlasové komunikace přes pevné linky za rok 2013 a za předchozí

NENOSTE DO ŠKOL TOALETNÍ PAPÍR

rok (tedy 2012) došlo k úspoře v této oblasti více
než 120.000 Kč.
Tedy úspěchem korunovaná snaha Bohumila
Sajdla z odboru informatiky při jednání s MPSV
o bezúplatném zapůjčení telefonní ústředny a následná tvrdá práce celého realizačního týmu
(ve složení C. Maier, O. Havlíček, O. Gerstendörfer)
na jejím zprovoznění, nastavení a propojení s telefonní ústřednou v Praze, nese své ovoce ve všech
směrech, a to viditelných na první pohled, tak i dalších, které však je potřeba trochu odkrýt.
Martin Šebek
vedoucí odboru informatiky

TOHLE SI BUDETE

Rádi bychom ukončili mnohaletou praxi, že rodiče do školek donášejí toaletní papír. Jako vedení
města to považujeme za poněkud nedůstojné, a není to nutné. Finanční situace nám dovoluje
tuto základní položku pokrýt z vlastního rozpočtu. Pokud jste připraveni školky sponzorsky podpořit v jiných směrech, paní ředitelky s Vámi rády proberou vhodné možnosti.
Děkujeme za dlouhodobou podporu. ;-)
Filip Kořínek

PAMATOVAT!
Zapamatujte si číslo naší

Městské policie

„Mobilní přepážka“ VZP na úřadu

606 707 156

Každé druhé pondělí v měsíci – tedy 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). Je možné zde řešit veškerou běžnou agendu a dotazy, pouze s výjimkou hotovostních plateb.

Uložte si je do telefonu pro případ potřeby:
606 707 156, 724 060 620 (1. hlídka),
605 255 450 (2. hlídka).

Magdalena Košťáková

Všechna stávající čísla platí i nadále.
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příštího čísla je v pondělí 14. 4. 2014 v 10 hodin.
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z radnice

Veřejné prohlášení zaměstnanců ZŠ Černošice
My, níže podepsaní zaměstnanci ZŠ Černošice,
chceme tímto textem objasnit své postoje k zveřejněnému výsledku konkurzního řízení na ředitele školy. Nejdříve je nutné vykreslit atmosféru,
ve které byl konkurz uskutečněn.
1. Naše škola, její zaměstnanci a především staré
i současné vedení v posledních 4 letech odolávali obrovskému tlaku vedení města Černošice. Tento tlak byl veden mimo jiné na základě
stížností některých rodičů (jednalo se o jednotky, nikoli desítky případů). Vedení města jednoznačně stranilo stěžovatelům, a to i v případech, kdy stěžovatel nebyl přímým účastníkem
toho, na co si stěžoval. Vedení města se nesnažilo vystupovat v pozici neutrálního smírčího
prostředníka.
2. Někteří členové Rady města vyžadovali úpravy
vnitřního řádu provozu školy, které byly v rozporu
s našimi zákonnými povinnostmi. (Například požadavek na trvale odemčenou a průchozí školu,
který je v rozporu s naší povinností chránit bezpečí žáků a majetek školy.)
3. Vedení města vyžadovalo rozšiřování některých
služeb školy (např. družiny) a opomíjelo připomínky k realizaci související s nedostatečným
prostorem v budově. Potíže, které tím nastaly,
byly následně rodiči negativně hodnoceny.
4. Pracujeme již několik let v atmosféře nedůvěry, pohrdání a přehlížení. Od samého začátku
svého působení se současné vedení města
snažilo diskreditovat školu, která dlouhodobě
vykazovala kvalitní výsledky, a ovlivňovat mínění veřejnosti destruktivním směrem, počínaje
diletantskými dotazníky a konče zasahováním

do věcí, které přísluší odborníkům na školskou
problematiku. V některých případech došlo
i na nemístné osočování. (Byli jsme např. obviněni z braní provize za výchovné programy
na půdě školy.) Byly zaznamenány i pokusy
místostarostky cenzurovat školní akce a školní
aktivity, kterých se žáci účastní v rámci výuky.
5. Již před několika lety zazněla ze strany města potřeba nahradit vedení školy někým jiným.
Vedení města pak využilo možnosti vypsat konkurzní řízení a trvalo na něm i v době, kdy již
bylo jasné, že zákon to nevyžaduje. Ačkoliv
bývalý ředitel svou pozici obhájil, tlak na jeho
osobu nejen neslábl, ale ještě zesílil. Ředitel po
roce odstoupil.
6. V září převzala vedení školy její statutární
zástupkyně a společně s druhou zástupkyní řídily školu v takto omezeném počtu až
doposud.
7. Škola se potýká s mnohými hmotnými obtížemi,
které přímo souvisejí s jejím malým rozpočtem.
Ten je nepoměrný k rozpočtům výrazně menších škol v okolí. Město si přitom samo určuje,
jak bude školu dotovat.
Pedagogický sbor se vůči vedení města choval
vždy maximálně korektně. Pokud byly požadavky
města jen trochu splnitelné, snažili jsme se vyjít
vstříc. Škola neustrnula, naopak je stále v pohybu,
účastní se prospěšných vzdělávacích a sociálních
projektů, učitelé na sobě pracují tak, aby vyučovali
v souladu se současnými potřebami systému povinného školního vzdělávání. Nebojí se změn, které doba přináší, ale racionálně a prakticky zvažují
jejich hodnotu a prospěšnost. Věřili jsme, že naše

vstřícnost a vstřícnost vedení školy vůči vedení
města bude pozitivně hodnocena. Nezvolení ani
jedné z kandidátek z řad zástupkyň považujeme
za negativní hodnocení jejich i naší práce.
Domníváme se, že:
1. Mnozí členové obou komisí hlasovali již pod
vlivem dlouholetého negativního postoje vedení
města vůči škole.
2. Kritéria hodnocení uchazečů byla ovlivněna
touhou po změně za každou cenu.
3. Postoje obce ke škole jsou dlouhodobě negativní a nezvolení jedné ze zástupkyň je jen pokračováním tohoto trendu.
4. Obec jasně nezformulovala, o jaké změny vzdělávacího procesu má zájem, stále zdůrazňovala
pouze potřebu „nového větru“, což považujeme za příliš obecné.
Tímto chceme opakovaně vyjádřit podporu
současnému vedení školy. To již v uplynulých letech prokázalo (viz inspekční zprávy, statistika přijatých žáků na víceletá gymnázia i střední školy,
opakované úspěchy v okresních i krajských soutěžích, hospodářské kontroly i ohlasy mnoha spokojených rodin), že školu je toto vedení schopno
teoreticky i prakticky úspěšně vést a řídit.
Volbu nejistoty oproti této jistotě kvality považujeme za zarážející a problematickou!

Prohlášení bylo rozesláno emailem z adresy
skolacernosice@centrum.cz a některými pedagogy. Podpisový arch ani údaj o počtu podpisů nebyly vedení města nebo redakci ke dni
odeslání IL do tiskárny k dispozici.

Stanovisko Rady města Černošice k veřejnému prohlášení
zaměstnanců ZŠ Černošice
Rada města Černošice rozhodovala o jmenování
nové ředitelky Základní školy Černošice na základě
výsledků konkurzního řízení, které vedla nezávislá
konkurzní komise. Složení této konkurzní komise je dáno zákonem a je specifikováno v úvodní
informaci starosty města k přijatému rozhodnutí
(zveřejněno i v tomto čísle IL). Většina členů komise
není pod žádným vlivem vedení města, a nelze je
tedy podezírat, že by rozhodovali ovlivněni nějakým
skrytým zájmem, jak prohlášení zaměstnanců školy
naznačuje.
Aby rada města, jako politický a neodborný orgán, zvrátila rozhodnutí odborné konkurzní komise,
musela by pro to mít opravdu pádné důvody. Nejenže jsme takové důvody neviděli, ale naopak všichni
přítomní členové rady se po setkání se čtyřmi nejlepšími uchazeči shodli na správnosti rozhodnutí
konkurzní komise.
Dále považujeme za nutné reagovat na některá
tvrzení, která v prohlášení zazněla:
• Důrazně odmítáme tvrzení o nepřiměřeném tlaku
města na školu. Návrhy na různá dílčí opatření
byly vždy s ředitelem školy diskutovány, ale rozhodnutí o jejich případné implementaci bylo vždy
na rozhodnutí jeho samotného. Vůči zastupující ředitelce od jejího pověření město prakticky
žádné návrhy či požadavky nevznášelo. Řada
podnětů iniciovaných vedením města (školní
parlament, časopis, navázání vztahu se školami
v partnerských městech) byla implementována
úspěšně a jako úspěchy je nyní oprávněně označuje i stávající vedení školy.
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• Prohlášení o atmosféře „nedůvěry, pohrdání
a přehlížení“ se podle názoru městské rady
v žádném případě ani nepřibližuje realitě.
• V době konkurzu na ředitele školy v roce 2012
existovaly obě možné interpretace zákona, jak
jsme to i tehdy prezentovali. Rozhodně nebylo
„jasné, že to zákon nevyžaduje“. V každém případě Rada města v tomto konkurzu potvrdila
ve funkci stávajícího ředitele, čímž vyjádřila podporu celému tehdejšímu vedení školy, které zůstalo beze změny.
• Ředitel Moucha jasně deklaroval, že důvodem
jeho odstoupení z funkce nebyly vztahy s vedením města, a spolupráci se starostou hodnotil
pozitivně.
• Rada města schvaluje rozpočet všech školských
zařízení ve městě na podkladě jejích vlastních
návrhů, které si jejich ředitelé na jednáních rady
osobně obhajují.
• Nezvolení některé ze stávajících zástupkyň NENÍ
negativním hodnocením jejich práce. Kladné
hodnocení jejich dosavadní práce ale neznamená a nemůže znamenat, že budou automaticky
odmítnuti lepší kandidáti na funkci ředitele. To je
nakonec i smyslem celého konkurzního řízení
i zákonné úpravy: vystavit stávající vedení srovnání s jinými kandidáty.
• Většina členů konkurzní komise i většina členů městské rady se v minulosti aktivně nepodílela na dialogu mezi městem a školou. Obvinění z hlasování „pod vlivem dlouholetého
negativního postoje vedení města vůči škole“

je zcela nepravdivá a ničím nepodložená
domněnka.
• Tvrzení, že kritéria hodnocení uchazečů byla
ovlivněna touhou po změně za každou cenu, je
také nepravdivé. V konkurzním řízení nejsou totiž
stanovena žádná (!) společná kritéria, dle zákona
hodnotí každý z členů komise samostatně, hodnocení ostatních členů ani jejich důvody nezná.
Za město byli v komisi pouze dva členové. To, že
tomuto vedení města rozhodně nejde o změnu
za každou cenu, se jasně prokázalo předloni,
kdy rada města (i konkurzní komise) potvrdila
ve funkcích ředitele/ky všech škol a školek.
Jak bylo mnohokrát deklarováno, práce všech
stávajících členů vedení školy byla a je hodnocena
kladně, za což jsme jim velmi vděční a jejich práce
si vážíme. V konkurzu nicméně vyhrála jiná, a podle
nezávislého rozhodnutí konkurzní komise objektivně nejlepší, kandidátka. Šíření pomluv a fám, které
naznačují cokoliv jiného, považujeme za nešťastné
a nekolegiální. Stejně tak nemáme pochopení pro
demonstrativní odmítnutí schůzky učitelů školy se
starostou města i s vítěznou kandidátkou. Vyhýbání se dialogu a bojkot výsledku řádného konkurzu
neprospívají ani škole, ani veřejnosti, poškozují vzájemnou důvěru a přenášejí se bohužel i na školní
děti, o které by nám všem mělo jít v první řadě.
Rada města Černošice
Filip Kořínek, Daniela Göttelová,
Tomáš Hlaváček, Šimon Hradilek,
Lenka Kalousková, Milena Paříková, Petr Wolf

z radnice

Ze 110. jednání Rady města Černošice (17. 2. 2014)
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJEKTU
Rada města Černošice:
• souhlasí 1) s vyhlášením veřejné zakázky na výběr zhotovitele na akci „Rekonstrukce místní
komunikace ulice Dr. Janského, Černošice“
i za situace, kdy ještě není rozhodnuto o poskytnutí dotace dle pokynů ROP, schvaluje znění
zadávací dokumentace a návrhu smlouvy o dílo
k této akci;
• bere na vědomí informace o vyhlášené výzvě ROP Střední Čechy č. 85, která je určena
pro rekonstrukce místních komunikací přímo
navazujících na silnice II. a III. tříd a současně
vedoucích k hospodářsky významným objektům; souhlasí s přípravou žádosti o poskytnutí
dotace na rekonstrukci ul. Karlická;
• souhlasí se zveřejněním výzvy ke spolufinancování rekonstrukce místních komunikací v Černošicích za finanční účasti občanů, přičemž podíl
spoluúčasti občanů bude činit min. 30 % celkových nákladů na realizaci stavby; termín podání
nabídek občanů stanoví do 28. 3. 2014.

FINANČNÍ ODBOR
Rada města Černošice souhlasí s vyřazením majetku z evidence MŠ Karlická v celkové
výši 91.975,10 Kč na základě provedené inventury.
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Rada města Černošice vydává nařízení o vyloučení vstupu do lesa v majetku České republiky
v katastru města Hostivice.
BODY DODATEČNĚ ZAŘAZENÉ
ČI UPRAVOVANÉ
Rada města Černošice:
• revokuje usnesení R/109/34/2014 a souhlasí
se zněním smlouvy o dílo mezi městem a panem
Davidem Dvořákem na úklid a správu sálu;
• souhlasí s výběrem nejvýhodnější nabídky Ing.
Miloslava Pokorného na geodetické zaměření
splaškové kanalizace v ulicích Dr. Janského a Ukrajinská a zdrojů vody jako podkladu
pro zpracování projektové dokumentace k žá-

•

•

•

•
•

dosti o dotaci podané k MZE za 34.000 Kč
bez DPH;
souhlasí s výběrem nejvýhodnější nabídky Šetelík Oliva, s. r. o. na zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby dešťové
kanalizace v ulici Dr. Janského za 50.000 Kč
bez DPH;
souhlasí s výběrem nabídky AF-CityPlan
pro zpracování projektové dokumentace stavby
chodníku v ulici Zdeňka Lhoty (v úseku Říční Nádražní) za 24.500 Kč bez DPH;
schvaluje záměr prodeje pozemku pod trafostanicí v ulici Jiráskova parc. č. 1373/2 v obci
a k. ú. Černošice o celkové výměře 81m2 za minimální nabídkovou cenu 3.000 Kč/m2;
schvaluje rozpočtové opatření č. 18;
schvaluje vzory nájemních smluv, dohody
o ukončení nájmu, Smlouvy o poskytování sociálních služeb a ceník úkonů Pečovatelské služby
v DPS.

Ze 111. mimořádného jednání Rady města Černošice (6. 3. 2014)
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJEKTU
Rada města Černošice:
• souhlasí s uzavřením Smlouvy o výpůjčce městského pozemku parc. č. 6211/38 v k. ú. Černošice, na kterém se nachází stavba cyklostezky
ve vlastnictví Svazku obcí Region Dolní Berounka na dobu 5 let;
• souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí
na realizaci přeložky kabelu VN 22 kV v rámci
stavby sportovní haly mezi městem Černošice
a ČEZ Distribuce a. s.;
• souhlasí s uzavřením kupní smlouvy a smlouvy
o zřízení věcných břemen s paní Ing. V. P., kterou dojde k prodeji pozemku označeného v GP
jako parc. č. 460/9 o výměře 1.490 m2 v k. ú.
Třebotov městu Černošice za 160 Kč/m2 a dále
ke zřízení služebnosti stezky a cesty a zřízení
reálného břemene pro paní Ing. P.; doporučuje
zastupitelstvu projednat a schválit kupní smlouvu
a smlouvu o zřízení věcných břemen.

NÁVRHY ČLENŮ RADY MĚSTA
Rada města Černošice souhlasí s konáním akce
Závody kočárků ve sportovní chůzi; vyjadřuje této
akci podporu.
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ
Rada města Černošice schvaluje znění Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OP LZZ - ZS824
- 113/2014 k projektu „Posílení SPOD na ORP
Černošice, CZ.1.04/3.1.03/C2.00016“.
ÚSEK PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ A KOMUNIKACE
Rada města Černošice:
• schvaluje Vyhlášení veřejné zakázky malého
rozsahu s názvem „Materiální vybavení pro nové
zaměstnance“ hrazené ze 100 % z projektu „Posílení SPOD na ORP Černošice“.

ODBOR TECHNICKÝCH SLUŽEB
Rada města Černošice:
• schvaluje 1) výjimku dle části třetí čl. 4 odst. 4.1
směrnice o zadávání veřejných zakázek, 2) kupní smlouvu s Kámen Zbraslav, spol. s r.o. na celoroční odběr kameniva z lomu Zbraslav;
• bere na vědomí cenu opravy stroje traktorbagr caterpillar ve výši 402.909 Kč a informaci,
že věc je v řešení s pojišťovnou.
ODBOR INFORMATIKY
Rada města Černošice souhlasí s nákupem
výpočetní techniky včetně programového vybavení pro Hasičskou jednotku města Černošice
na základě výsledku výběrového řízení od Jana
Herana v celkové ceně 57.770,00 Kč bez DPH
(69.901,70 Kč s DPH).
MĚSTSKÁ POLICIE
Rada města Černošice schvaluje Uzavření
smlouvy o střežení objektu s Nemocnicí Třebotov
se zvláštní specifikací služby.

Z 32. zasedání Zastupitelstva města Černošice (6. 3. 2014)
Zastupitelstvo města Černošice:
• volí paní Ing. M. B. a paní Mgr. I. A. F. přísedícími
Okresního soudu Praha-západ pro období 2014
až 2018;
• schvaluje záměr směny pozemků parc. č.479/6
a parc. č. 480/1, oba v obci a k. ú. Černošice;
• schvaluje 1) záměr směny pozemků parc. č
4271/68 a parc. č. 4271/71, oba v k. ú.
Černošice za pozemky parc. č. 4271/66
a parc. č. 4271/67, 2) záměr prodeje pozemku
parc. č 4271/70 a pozemku parc. č. 4271/72,
oba v k. ú. Černošice za 3.000 Kč/m2;
• souhlasí s uzavřením kupní smlouvy, kterou dojde k prodeji pozemku parc. č. 2804/14 o výměře 4m2, kde se nachází trafostanice, společnosti
ČEZ Distribuce, a. s. za 3.000 Kč/m2;
• ruší usnesení přijaté zastupitelstvem č. 31 pod
č. Z/31/2/2014 a schvaluje Darovací smlouvu
mezi městem Černošice a paní D. W., jejímž předmětem daru jsou pozemky parc. č. 1682/162
a parc. č. 1682/3 v Jitřní ulici;

• schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene mezi městem Černošice (oprávněný)
a hl. m. Prahou (povinný) pro uložení vodovodního řadu do pozemků parc. č. 1766/2, parc. č.
2506/1, parc. č. 2516 v k. ú. Radotín za 94.360
Kč bez DPH;
• schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu nemovité věci - pozemku parc. č. 5129/62 (Topolská)
v obci a k. ú. Černošice mezi Městem Černošice
jako nabyvatelem a Úřadem pro zastupování státu
ve věcech majetkových jako převodcem;
• schvaluje Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení věcných břemen mezi městem Černošice a paní Ing.
V. P., jejímž předmětem koupě je pozemek parc. č.
460/9 o výměře 1490 m2 za 238.400 Kč;
• souhlasí se zařazením správního území města
Černošice do územní působnosti Strategie komunitně vedeného rozvoje (Komunitně vedený místní rozvoj nebo „Společenství místního rozvoje“)
MAS Karlštejnsko, o. s., pro plánovací období EU
2014 – 2020;

• souhlasí s poskytnutím finanční podpory 20.000
Kč na humanitární pomoc Ukrajině;
• schvaluje dodatky č. 2 a č. 3 ke zřizovací listině
ZUŠ Černošice;
• souhlasí s navýšením rozpočtu IL;
• schvaluje výši grantové podpory pro rok 2014 dle
tabulky kulturní komise poupravené radou města;
schvaluje granty pro práci s mládeží; 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.
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.
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z radnice

Památný cedr
Na podnět majitelů památného cedru v ulici
V Mýtě, který je pro svůj skutečně nevšední
zjev právem veden jako památný strom, provedli členové komise životního prostředí společně
se zástupkyní odboru životního prostředí šetření
na místě. Důvodem bylo hlavně posouzení poškození stromu po loňských bouřkách a doporučení řešení. Při tomto šetření však členové komise
dále shledali, že větve přesahují svými konci několik centimetrů do vrchního elektrického vedení
na sloupech a mohly by se při větru či prudkém

dešti vodičů dotýkat, příp. je zkratovat. Komise
doporučila požádat správce vedení ČEZ o izolaci
elektrických vodičů tak, jak se to běžně provádí
např. při opravách střech domů, v jejichž těsné
blízkosti se takové vodiče nacházejí. Při žádosti byl
výslovně uveden důvod provedení izolace: jedná
se o památný strom, na němž nelze provádět
žádné zásahy spojené s prořezávkou.
Výsledkem byla hromada cedrových větví
o délce okolo 1 metru, uřezaných pracovníky
ČEZu z chráněného stromu v místě el. vedení
a narušený obrys stromu, patrný již z dálky. Vodiče samozřejmě izolací opatřeny nebyly. Zajímalo by nás, proč byl proveden neodborný zásah

do koruny vzácného, památného stromu, jehož
velikost, mohutnost a stáří nemá v širokém okolí
obdoby, když se nabízí nejedno možné řešení,
z nichž lze uvést např. i kabelové vedení pod
zemí, jak je plánováno např. v Husově či Majakovského ulici (viz Infor. listy 3/2014, str. 9), a to
třeba jen mezi dvěma inkriminovanými sloupy.
Nabízí se otázka: Hodlá ČEZ nějakým způsobem
nahradit škodu spáchanou na památném stromu? Nebo příště jako řešení podobné situace
takový strom rovnou porazí?! Zeptáme se za Vás
a odpověď zveřejníme.
za Komisi životního prostředí v Černošicích
Milena Paříková

Granty pro rok 2014
Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání 6. března
výši grantů pro rok 2014. Z tabulek je patrné, kdo grant získal
a v jaké výši.

Náruč obdrží 4 tis. Kč. V případě sociálních grantů komise, která rozdělení
grantů navrhuje, posuzuje počet klientů s trvalým pobytem v Černošicích,
o které žadatel pečuje a náročnost této péče.

Granty pro práci s mládeží
Na podporu práce s mládeží bylo k dispozici 520 tisíc Kč, z nichž
se všechny do poslední koruny rozdělily. Komise pro školství, mládež
a sport, která výši podpory navrhovala, se snažila všechny žadatele uspokojit, byť zdaleka ne v plné výši. Komise nenavrhla udělit grant na činnosti,
které posoudila jako komerční, a dále žadateli, který dodnes nevyrovnal
dluh vůči městu, ani nepožádal o jeho prominutí.
Tři místní pěvecká a hudební tělesa (Chorus Angelus, Mifun a komorní filharmonie) byla tentokráte významně podpořena z kulturního grantu,
proto se komise pro mládež letos poprvé rozhodla těmto třem žadatelům
žádnou další podporu nenavrhnout.
Děkujeme všem trenérům a lektorům, kteří pracují s místními dětmi,
a přejeme jim i nadále hodně úspěchů a radosti z práce.

Kulturní granty
O kulturní grant požádalo 12 žadatelů a mezi 11 z nich rozdělili zastupitelé celkem 315.600 Kč. Oproti loňskému roku se mezi žadateli neobjevili
tradiční příjemci poměrně velkých částek. Proto rada města změnila návrh kulturní komise, a navrhla nerozdělit mezi žadatele disponibilní částku
v plné výši 360.000 Kč s tím, že zůstatek bude ponechán v rozpočtu jako
rezerva. Zastupitelstvo změnu následně potvrdilo.

Granty pro práci s mládeží
Název spolku
Lední hokej
Sokol
Mraveniště
Rybáři
Tak
Skauti
Fotbal Černošice
Fotbal Mokropsy
Pramínek
Kraso
Nevers
Tenis

schválená dotace
pro rok 2014
110.000 Kč
126.000 Kč
25.000 Kč
8.000 Kč
3.000 Kč
60.000 Kč
50.000 Kč
50.000 Kč
21.000 Kč
27.000 Kč
5.000 Kč
35.000 Kč

Sociální granty
Na granty pro poskytovatele registrovaných sociálních služeb bylo v rozpočtu vyčleněno celkem 20 tis. Kč a tuto částku schválili zastupitelé rozdělit mezi žadatele takto - Diakonie Stodůlky, Praha 5 obdrží 4 tis. Kč,
Palata - Domov pro zrakově postižené, Praha 5 obdrží 6 tis. Kč, Farní
charita Neratovice obdrží 6 tis. Kč a Sociální firma Modrý domeček, OS

VÝZVA PRO PODNIKATELE

ŠmikFikFest 2014 (Klub Kloaka o. s.)
Pohádkový les strašidelný (Velká dobrodružství s. r. o.)
Chorus Angelus zpívá pro Černošice
Jarmareční divadlo (TAK o. s.)
J. J. Ryba: Česká mše vánoční (M. Voldřichová)
Koncerty Černošické filharmonie (V. Polívka)
Mifun – koncerty dětí s profesionály (J. Polívka)
Garage Sale Černošice (B. Veselá)
Podpora činnosti dámské taneční šermířské
skupiny Reginleif (L. Svobodová)
Podpora činnosti skupiny historického šermu
Alotrium (J. Kutílek)
Jazz Černošice 2014 (o. s. Jazz Černošice)
Mikulášské trhy (K. Pánková)

schválená
dotace
pro rok 2014
50.000 Kč
0 Kč
26.000 Kč
15.000 Kč
8.600 Kč
30.000 Kč
26.000 Kč
5.000 Kč
10.000 Kč
10.000 Kč
120.000 Kč
15.000 Kč

Lenka Kalousková
Členka rady města a předsedkyně Komise pro školství, mládež a sport
Lenka.Kalouskova@mestocernosice.cz
Daniela Göttelová
Místostarostka a předsedkyně Komise kultury a památek
a Komise sociální a pro péči o seniory
Daniela.Gottelova@mestocernosice.cz

Představujeme černošické restaurace, obchody a služby

Oděvy a módní doplňky, sport a hobby (prodejny a servis,
např. cyklistika, golf atd.)
Máte-li zájem o prezentaci své provozovny v Informačním listu, zašlete
podklady nejpozději do 14. 4. 2014 do 10 hod. 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 14. 4. 2014 do 10 hod. rovněž na výše uvedený e-mail. Pod-
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Granty v oblasti kultury
Název projektu (žadatel)

klady 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 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

z radnice

Dotace pro terénní pečovatelskou službu
Od roku 2011 poskytuje pečovatelská služba
města Černošice své služby i mimo Dům s pečovatelskou službou, na celém území města.
A na provoz pečovatelské služby jsme i pro
letošní rok podali žádost o dotaci. Žádali jsme
o částku 1,3 mil. Kč. Uspěli jsme částečně,
v únoru 2014 nám byla přiznána dotace ve výši
449 tis. Kč, což je stejná částka jako v roce
2013. Vyplatí nám ji ve třech splátkách.
V rámci dotace pro pečovatelskou službu
bylo plánováno udržení současného standardu
nabízených služeb a aktivit pro seniory. V současné době má terénní pečovatelská služba
95 klientů a denně rozváží až 45 obědů.
Pečovatelská služba města Černošice nabízí seniorům a osobám se zdravotním postižením tyto základní služby:
• péče o vlastní osobu (podání stravy a pití, dohled nad podáním léků, oblékání, orientace
v domácím prostředí) - 96 Kč/hod.;
• pomoc při osobní hygieně - 96 Kč/hod.;
• pomoc při zajištění chodu domácnosti (běžný
úklid a údržba domácnosti) - 120 Kč/hod.;
• pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti (pouze v obytné místnosti klienta) - 130
Kč/hod.;
• běžné nákupy a pochůzky (vyřízení záležitostí
u lékaře, na úřadě, v lékárně, na poště, v obchodě apod.) - 120 Kč/hod.;
• dovážka obědů ze ZŠ Dobřichovice (hlavní

Názory zastupitelů
Jak hodnotíte dobíhající volební období?

● Karel Müller (Věci černošické): No,
nejdůležitější bude, jak volební období ohodnotí v podzimních volbách sami občané. Pokud jde o mne, oceňuji především tři věci. Líbí
se mi jednak to, že výrazně posílila transparentnost a otevřenost veřejné kontrole, kterou
nám (jak vyplývá z empirických šetření) může
závidět naprostá většina samosprávných obcí
v republice. Za druhé velmi oceňuji to, že se
vedení města snaží držet veřejná projednávání i diskuse v rámci orgánů města na věcné
a argumentačně nosné rovině. Někdy to chce
hodně sebekázně. Tomu odpovídá také to, že
se podařilo přetvořit Informační listy v otevřenou a polemickou komunikační platformu,
kterou nám (opět) leckde mohou závidět. Jak
se vyjádřil náš přední expert na „otevřenost“
Oldřich Kužílek, 95 procent radničních periodik v této zemi je podrobeno nějaké formě nepřípustné politické cenzury. Jsem hrdý na to,
že Černošice patří k těm výjimečným 5 procentům. Za třetí oceňuji množství konkrétních
projektů, jež jsou taženy s vysokým nasazením i kompetencí (včetně důrazu na efektivity
nákladů), a zvláště pak oceňuji zvýšenou starost o kvalitní občanskou vybavenost a kvalitu
veřejného prostoru, bez kterých se neobejde

•
•
•
•
•

jídlo včetně polévky za 70 Kč, a to včetně
dovážky do místa bydliště klienta) – cena je
složena z ceny jídla 60 Kč a 10 Kč dovážka;
praní osobního a ložního prádla - 50 Kč/kg;
praní a žehlení osobního a ložního prádla - 70
Kč/kg;
doprovod do obchodu, na procházku, úřad,
poštu apod. - 130 Kč/hod.;
doprovod k lékaři - 96 Kč/hod.;
odvoz automobilem pečovatelské služby - 9
Kč/km;

• odvoz do okolních zdravotních středisek - 50
Kč (Dobřichovice, Radotín);
• společenská aktivizace (výlety, Univerzita
3. věku, Hudební kavárna, bowling apod.);
• dále nabízíme i fakultativní služby dle platného ceníku.
Veškeré hodinové sazby se úměrně krátí dle
skutečně stráveného času pečovatelky.
Tyto služby poskytujeme v pracovní dny
od 6.30 do 15.00 s ohledem na vytíženost
pečovatelek.
Kontaktní osoba – Miroslav Strejček
725 388 564.
Miroslav Strejček, vedoucí odboru DPS
FOTO: archiv DPS

-- Mezi základní služby patří i pomoc a podpora při podávání jídla a pití. --

žádná spokojená obec. Rozhodně si však
nemyslím, že není co zlepšovat nebo že by
se současné vedení města nedopouštělo
chyb a přehmatů. Jsem však neskonale vděčný za to, že jsou ve vedení města zastoupeni slušní a kompetentní lidé různých názorů
a orientací, kteří dokážou zvládat své rozpory
a konflikty věcně, zdvořile a podle pravidel
a také to, že se za nikoho z nich nemusím
stydět před svými dětmi.
● Šimon Hradilek (Nezávislí pro Černošice): Dobře.
● Josef kraus (Věci černošické): Za téměř končící volební období prošla obec většími změnami než za 3 před tím. Počínaje absencí politikaření ve vedení města, přes nyní
dobře fungující, občanovi otevřený, obecní
úřad, který v relativně malém počtu úředníků odvádí obrovský kus mravenčí práce.
Zavedením e-aukcí na energie a operátora
se podařilo dosáhnout výrazných provozních
úspor. Došlo k obnově povrchů silnic v rozsahu, který nemá v Černošicích obdoby, těsně
před startem je stavba důstojné tělocvičny
a v pokročilém stadiu příprav je rovněž projekt rekonstrukce obecního úřadu. Podařilo
se dofinancovat a vybavit roky slibovaný sál
v Centru Vráž. Navzdory těžké době, kdy dotační prameny pomalu vysychají, získala obec
dotace na ČOV a cyklostezky. Naše děti mohou nyní využívat kvalitně vybavené dětské
hřiště u školy, a pokud přírodní živly opět
udeří, lze se spolehnout na dobře organizo-

vaný a domnívám se, že i slušně materiálně
vybavený hasičský sbor.
A to vše mi s vědomím, že město hospodaří
s téměř vyrovnaným rozpočtem, připadá jako
malý zázrak.
● David Henrych (Věci černošické): Černošice dle mého názoru konečně mají zastupitelstvo složené z lidí, kterým jde primárně
o rozvoj města a jsou tomu ochotni obětovat
hodně svého volného času. Každý ze zastupitelů se dle mého přesvědčení rozhoduje
(respektive v dobíhajícím volebním období
rozhodoval) v dobré víře, že zastupuje názory občanů, kteří ho zvolili. Podařilo se zcela
odstranit různé postranní nebo osobní zájmy.
Do jednání zastupitelstva a do diskusí ohledně
otázek města se vrátila korektnost a věcnost.
Toto se projevilo na mnoha úspěšně realizovaných nebo rozjetých projektech. Za tím,
kam se Černošice a fungování úřadu podařilo
posunout, je obrovské množství často „neviditelné“ práce. Samozřejmě jsme také mohli
některé věci řešit jinak, nebo naše rozhodnutí a postoje lépe vysvětlit. Celkově se ale
domnívám, že to pozitivní převažuje a věřím,
že se nastartovaný směr podaří udržet i v dalším volebním období.
● Lenka kalousková (Věci černošické):
Dobíhající volební období hodnotím velmi pozitivně. Podařilo se nám vypořádat se s řadou
kostlivců, zděděných po minulém vedení, nastavit pravidla pro transparentní hospodaření,
zprůhlednit radnici, zkvalitnit chod úřadu, zís-
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z radnice
kat řadu zajímavých dotací (rekonstrukce některých ulic, ČOV, parkoviště v Mokropsech,
zateplení ZŠ v Komenského ulici, cyklostezky
atd.), zvelebit veřejný prostor (např. některá
veřejná prostranství, hřiště u ZŠ v Mokropsech) a intenzivně pracujeme na přípravě budoucích projektů, které jsou pro město velmi
důležité (nový úřad, výstavba tělocvičny u ZŠ).
Zásadní podíl na tom všem má v první řadě
starosta Filip Kořínek, ale bez obětavé práce
ostatních radních, zastupitelů a pracovníků
úřadu by to možné nebylo. Dokážu pochopit,
že někteří lidé vnímají negativně zejména zvýšenou daň z nemovitosti, na druhé straně právě díky takto získaným prostředkům je možné
systematicky zkvalitňovat životní prostředí
(omezit prašnost) a investovat do infrastruktury v našem městě.
● Michal Strejček (Volba pro město): Dobíhající volební období s sebou nese
jako vždy nějaká pozitiva a negativa. Pozitiva
jistě zmíní vedení města, což je v pořádku.
Co se týče negativ, uvádím pouze tři, která považuji pro budoucí rozvoj města za ty
nejpodstatnější:
1. - Zadlužení občanů města vzrostlo na rekordní úroveň, která k 31. 12. 2013 činila cca
86 milionů korun + úroky z této částky.
2. - Daň z nemovitosti byla zvýšena na nejvyšší možnou úroveň - koeficient č. 5, aniž by
zvýšení této daně bylo obsaženo ve volebním
programu stran, které toto zvýšení prosadily.
3. - Referendum rozdělilo občany města na dvě kategorie. První mohou dle svého
uvážení nakládat se svým majetkem, aniž by
se museli svých spoluobčanů na cokoli ptát.
Druzí se naopak opět prostřednictvím referenda zeptat musí, a pak teprve, na základě
jeho výsledku, budou nebo nebudou moci
se svým soukromým vlastnictvím začít nakládat podle svých představ.
● Milena paříková (Věci černošické):
Toto volební období hodnotím kladně. Myslím
si, že se nám během něj podařilo dokončit
celou řadu projektů (kulturní sál, některé cyklostezky, rekonstrukce některých ulic a chodníků, dětské hřiště, zateplení ZŠ v Komenského) a další rozpracovat (radnice, sportovní
hala, P+R v Mokropsech, ČOV, regenerace
zeleně v ZUŠ). Jako zastupitel nováček jsem
byla velmi mile překvapena, že členové tohoto zastupitelstva se ve většině případů rozhodují dle vlastního uvážení, bez ohledu na svou
politickou příslušnost. Celá jednání jsou otevřená a občanům přístupná. Další příjemné
zjištění byla i vstřícnost pracovníků úřadu.
Spolupráce s nimi při řešení různých problémů je konstruktivní a profesionální.
Aby nebylo vše tak růžové, musím se zmínit i o ne zcela úspěšných řešeních. Řešení
vyhlášky o klidu na dvakrát, hlasování nanečisto o zrušení automatů, které neprošlo a rekonstrukce návsi u kostela. Přesto si dovolím
hodnotit toto volební období pozitivně.
● Filip kořínek (Věci černošické): Myslím, že jsme zvládli skoro maximum možného
a celkově více, než jsme na začátku doufali,
že se za jedno volební období stihne. Realizace všech hlavních priorit a dlouholetých
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problémů je na dohled. Nejlepší pocit mám
z celkově pozitivnější atmosféry ve městě,
z důvěry a podpory, kterou nám lidé při různých příležitostech vyslovují, a z aktivního
a konstruktivního zapojení spousty místních
obyvatel do správy města. Snad jsme prokázali, jak může a má fungovat samospráva
v pravém smyslu slova. Na nedávné konferenci o otevřených radnicích – kde v hledišti byli
hlavně lidé, jejichž radnice jsou naopak zavřené a nepřátelské – jsem si s překvapením
uvědomil, že jsme si rychle zvykli, ale naše
současné fungování stále není pro mnoho
částí republiky vůbec samozřejmé. Doufám,
že závěrečný účet, který nám ve volbách vystaví černošičtí voliči, bude příznivý. I na něm
bude totiž záležet, zda některé projekty, za
kterými už je obrovské množství práce, ale
nebylo v časových a lidských možnostech
je dokončit, budeme mít příležitost v příštích
dvou až třech letech dovést k realizaci.
● Tomáš kratochvíl (Věci černošické):
Osobně nejvíce vnímám přechod ke skutečně veřejné správě. Jedná se nejen o plnou
transparentnost činností města a jeho hospodaření, ale i o veřejnou diskusi nad prioritami
ve prospěch celé komunity. Mnoho drobných
kroků vedlo k efektivnímu fungování obce.
Řadu projektů z oblasti infrastruktury a občanské vybavenosti se podařilo realizovat,
další jsou ve fázi vysoké rozpracovanosti. Odstraněním bariéry mezi „úřadem“ a občany
vznikl prostor pro nové iniciativy a další rozvoj
Černošic.
● Martin stádník (Věci černošické):
Hodnotím toto období jako OTEVŘENÉ a VIDITELNÉ a tedy pozitivní. Otevřené pokud
jde o možnosti občanů nahlížet takzvaně pod
ruce vedení města při vyhlašování, zadávání
a schvalování všech rozhodnutí, která jsou
přijímána, a vůbec možnosti účastnit se diskuze o směřování města. Viditelné ve smyslu
uskutečněných (silnice, školní hřiště, kulturní
sál,...) a nebo připravovaných (tělocvična,
čistička odpadních vod, nádraží..) faktických
proměn tváře našeho města. Vedení města
z mého pohledu funguje jako tým profesionálů - manažerů a jeho snaha o zvelebení města
je zřejmá. Rozhodování o prioritách (někdy
nelehké) je vedeno pragmatickým, nikoliv
politickým pohledem na věc a doufám, že to
občané ocenili, popřípadě ještě ocení.
● Tomáš hlaváček (Věci černošické):
Za jeden z hlavních úspěchů dosažený ve stávajícím období považuji vymazání veškerého
„politikaření“ ze všech důležitých orgánů
města. Nevzpomínám si na jediný případ,
kdy by někdo hlasoval podle barvy stranické
kandidátky a naopak naprosto věcná a otevřená diskuze vždy vedla – věřím – k nejlepším z možných řešení. Z městského úřadu
se dle mého názoru stal velmi efektivně fungující tým, který v relativně omezeném počtu
lidí zvládá obrovské množství agendy a který
konečně funguje transparentně a otevřeně.
Veškerá rozhodnutí a podklady jsou standardně zveřejňovány na webu města a všichni členové zastupitelstva i rady města jsou otevření
k objasnění jakéhokoliv přijatého rozhodnutí.

Nevím o jediném případu, kdy by městský
úřad odmítl komukoliv podat konkrétní informaci nebo vydat konkrétní dokument. A to
rozhodně nebývalo pravidlem. Informační
list je otevřený veškerým názorům. Maximální transparentnost se týká i změn územního
plánu a regulačních plánů: o všech důležitých
dílčích změnách zastupitelstvo města hlasovalo (a byly tím pádem zveřejněny) a finální podoba celé změny územního plánu předložená
k veřejnému projednání tak neskrývá žádná
překvapení. I v této oblasti si nemohu odpustit
srovnání s minulým obdobími, kdy ani někteří
členové zastupitelstva, natož pak veřejnost,
do poslední chvíle nevěděli, v jaké podobě
je územní plán připravován. Vše samozřejmě nebylo jen růžové a bezchybné, jsem
si vědom několika situací, ve kterých bych
s dnešními znalostmi a zkušenostmi buď přímo hlasoval jinak, anebo minimálně věnoval
větší důraz na veřejné vysvětlení přijatého
rozhodnutí. Na druhou stranu existuje řada
oblastí, ve kterých objektivně nelze dosáhnout 100% shody a je nutné, často obtížně,
poměřovat výhody i nevýhody z mnoha různých úhlů pohledu. V těchto oblastech pak
nevyhnutelně existuje určitá skupina občanů,
věřím, že vždy minoritní, která je s přijatým
rozhodnutím nespokojená. To se týkalo např.
rozhodnutí o zvýšení daně z nemovitostí,
územní rezervě pro silniční obchvat města,
dílčích rozhodnutí o (ne)změnách územního plánu, definování mantinelů pro večerní
a víkendový klid nebo rekonstrukce návsi
u kostela. Město se nicméně dle mého názoru
ve všech důležitých oblastech výrazně posunulo dopředu a dosavadní volební období si
proto dovoluji zhodnotit jako úspěšné.
● Pavel tichý (Věci černošické): Podle
mého názoru dobíhající volební období přineslo jasnou změnu ve fungování samosprávy, zejména v její otevřenosti vůči občanům.
Všechny důležité informace jsou publikovány na městském webu i v IL tak, aby k nim
občané měli přístup a mohli se vyjádřit v diskuzi. Myslím si, že celková změna stylu je
zřetelná i na průběhu každého zasedání zastupitelstva. Na jednotlivé kroky, které se během volebního období uskutečnily, může mít
každý svůj názor. Důležité ale je, že jim vždy
předcházela možnost se k nim vyjádřit, a tím
je ovlivnit. Pokud bych tedy měl odpovědět
na položenou otázku, tak volební období
hodnotím celkově pozitivně.
● Petr Zmatlík (Věci černošické): Vyřešili jsme řadu záležitostí z minulého období
– tzv. kostlivců, opravili na 30 ulic, stali jsme
se slušnou a otevřenou radnicí, omezili provozní náklady, získali mnoho dotací a vyčistili
celé město v pravém i přeneseném smyslu
slova.
Jaký je váš názor na dění v našem městě
v posledních třech letech? Napište nám na:
redakce@mestocernosice.cz.
Pozn.: S touto otázkou oslovila redakce všechny zastupitele.
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Představujeme černošické obchody a služby – „péče o tělo“
Salon MATIS Paris
www.salonmatis.cz
Centrum Vráž (3. patro), Mokropeská 2027, Černošice
Tel.: 604 444 005
Otevírací doba: Po – Ne 8.00 – 21.00
SALON MATIS Paris reprezentuje jedinečný svět krásy s nejlepšími účinky světoznámé francouzské kosmetické značky Matis. V naší pobočce se můžete těšit na kosmetiku, manikúru, pedikúru, prodlužovaní řas, depilaci, trvanlivé lakování nehtů (shellac,
strip lack a OPI lak). Nabízíme také oblíbené kosmetické balíčky, např. kosmetické
ošetření + manikúra + pedikúra - to vše již od 1.490 Kč. Hýčkat Vás budeme 2,5
hodiny v naprostém soukromí našeho luxusního salonu.
MATIS Paris se řadí mezi profesionály v oblasti salonních ošetření. Díky jedinečným
přípravkům na přírodní bázi, speciálnímu protokolu, technikám a metodám kosmetických ošetření udává značka vysoký salonní standard po celém světě. Jednou z hlavních hodnot značky je neustálá komunikace s klienty. S její pomocí dovede MATIS
Paris vyhovět všem potřebám a požadavkům jakéhokoliv typu pleti v jakémkoliv věku.

KP Medical
www.kpmedical.cz
Centrum Vráž (1. patro), Mokropeská 2027, Černošice
Tel.: 311 329 411, E-mail: info@kpmedical.cz
Otevírací doba: Po – Pá 9.00 – 17.00 (nebo po dohodě)
Kosmetický salon KP Medical nabízí neinvazivní ošetření obličeje, dekoltu i celého
těla francouzskými přístroji značky LPG Systems. Řešíte-li celulitidu, odbourání
tuků, zpevnění pokožky, vyhlazení vrásek nebo lymfodrenáž, je LPG ošetření určeno
právě Vám!
Profesionální přístroj LPG Cellu M6 ošetřuje tělo (Lipomassage) i obličej
(Endermolift). Princip ošetření na bázi mechano-stimulace cíleně působí přímo
na buňky v podkoží, a tak obnovuje jejich činnost. Dochází k odbourávání tuků,
vyhlazení a zpevnění pokožky a obnově tvorby kolagenu, elastinu a kyseliny
hyaluronové. Ošetření je efektivní, bezbolestné a velmi příjemné.
V privátním prostředí salonu si také můžete zacvičit na LPG přístroji Huber Motion
Lab - unikátní 3D cvičení pro rychlé hubnutí a zpevnění těla, případně lze spojit
cvičení s ošetřením.
Připravte své tělo na jaro! Těšíme se na Vás.

Fyziofitness
www.kxfitness.cz
Mokropeská 1786, Černošice (200 m od centra Vráž)
Tel.: 773 998 338, E-mail: info@kxfitness.cz
Otevírací doba: Po – Pá 17.00 – 20.00, So – Ne 10.00 –15.00 a v domluvených termínech
Naše motto „každý ví, co chce, ale málokdo ví, co potřebuje“ naprosto vystihuje naši
filozofii. Chceme plnit běžné cíle každého, kdo k nám zavítá a zároveň pečlivě dbáme
na to, aby cvičební program respektoval individualitu každého jedince a jeho případný
svalový nesoulad.
Náš přístup ke cvičení - izolované cviky procvičí jen konkrétní svalovou skupinu, ne
pohyb jako takový. Výhodou je určité pohodlí, ale je třeba se rozhodnout, zde chceme
pohodlí, anebo výsledky? Většina aktivit v běžném životě obsahuje širokou škálu pohybu, izolovaně se svaly nikdy nezapojují, takže posilování na strojích odporuje fyziologii
člověka. Při funkčním tréninku provádíme cvičení, jak už název napovídá, které komplexně propojí svalstvo celého těla v jeden funkční celek. Tento typ cvičení podporuje
rovnoměrný rozvoj svalových skupin. Tím stabilizuje klouby a eliminuje negativní dopady jednostranného zatížení, jež nás v dnešním sedavém životním stylu provázejí.
Přijďte si trénink nezávazně vyzkoušet.

Terapeutická péče Mingmen – Milena Pravdová
www.mingmen.cz
Waldhauserova 137, Černošice
Tel.: 605 504 132, E-mail: milena.pravda@gmail.com
Poskytuji terapeutickou péči založenou na principech Tradiční čínské medicíny, která
naprosto přirozeným způsobem navrací a udržuje dobré zdraví a duševní pohodu.
Nabídka terapií: stimulace akupunkturních bodů různými technikami; aurikuloterapie;
čínská bylinná terapie; reflexní terapie; dietetika z pohledu TČM; masáže.
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Dobré ruce – Ivana Švecová
www.dobre-ruce.cz
Centrum Vráž, Mokropeská 2027, Černošice
Tel.: 737 955 117, 732 825 867
Otevírací doba: dle dohody
Procházíte stresujícím obdobím? Cítíte se stále víc unaveni a všechno
na Vás padá? Bolí Vás hlava, záda, máte vysoký tlak, trápí Vás zažívací
nebo menstruační problémy? Klasická medicína Vám nedokáže pomoci?
Hledáte různé cesty ke zdraví?
Není vždy možné odjet na dovolenou si odpočinout. Můžete však věnovat hodinku svého času relaxaci a načerpání nových sil. V centru Dobré ruce Vám nabídneme různé druhy masáží, manuální lymfodrenáž, reflexní a kraniosakrální terapii nebo shiatsu – terapii podle tradiční čínské
medicíny.
S čím dokážeme pomoci: migrény, poruchy spánku, chronická únava,
zažívací potíže, menstruační bolesti, menopauza, potíže s otěhotněním,
svalové napětí, celulitida.

Zdraví je rovnováha a harmonie všech částí organismu. Pomůžeme
Vám je najít. Zaručujeme Vám osobní přístup a odbornou a laskavou péči.
U nás budete v dobrých rukách.

MS Clinic – Petra Mejstříková - Sulková
www.ms-clinic.cz
Husova 2073 (v Salonu Lucie), Černošice
Tel.: 605 591 303, E-mail: petra@ms-clinic.cz
Chcete zhubnout a zformovat postavu, odstranit celulitidu, vyčistit si tělo zevnitř i zvenku nebo
získat krásné opálení? Používáme pouze špičkové a atestované přístroje. Najdete u nás příjemné
komorní prostředí, individuální přístup a můžete se spolehnout na naši diskrétnost. Navrhneme
optimální řešení a průběžně sledujeme Vaše pokroky. Máme ověřeno, že s námi máte výsledky.
Co nabízíme: Body Space Vacutherm – velmi účinná redukce hmotnosti a formování postavy
díky podtlaku v kombinaci s infračerveným světlem. Kryolipolýza - maximálně efektivní neinvazivní
metoda trvalé redukce podkožní tukové tkáně zmražením. Magic Wrap – speciální zábal k vylepšení vzhledu Vaší pokožky a dokonalé detoxikaci organismu. Samoopalovací nástřik – rovnoměrné, zdravé a krásné opálení kdykoli to potřebujete.

Salon Lucie – Husova ul.
www.salon-lucie-cernosice.cz
Husova 2073, Černošice
Tel.: 251 512 679, Email: salon-lucie@volny.cz
Otevírací doma: Po – Pá 9.00 –19.00, popř. dle dohody, So 9.00 – 13.00
Salon Lucie pečuje o zákazníky již od roku 1989. Naše služby: kadeřnictví (masáž hlavy,
střih, slavnostní účesy, aplikace keratinu atd., dětský i pánský střih); pedikúra od 200 Kč
(s parafínovým zábalem, francouzským lakováním nebo gel lakem), manikúra od 200 Kč
(P-shine, nehtová modeláž atd.). Nabízíme také kosmetické ošetření s přípravky Sothys Paris - základní ošetření včetně masáže dekoltu a šíje, ultrazvukové čištění pleti a zapracování
účinného séra dle typu pleti od 648 Kč. Tato kosmetika má širokou nabídku jak obličejových, tak i celotělových kúr Bioline, přírodní antilaergenní kosmetika - ošetření od 540 Kč.
Dále nabízíme: aplikaci botoxu lékařem, permanentní make-up, prodlužování a zhuštění
řas, fotodepilaci, fotoomlazení pleti, tetování motivů na tělo, lymfodrenážní nohavice a další.
Můžete se u nás nechat hýčkat masáží, nechat zábal působit při kosmetickém ošetření
a pak pokračovat manikúrou, pedikúrou a na závěr nový střih. To vše pod jednou střechou.

Salon Lucie – Karlštejnská ul.
www.salon-lucie-cernosice.cz
Karlštejnská 1054, Černošice
Tel.: 251 643 454, 605 268 442, Email: salon-lucie@volny.cz
V této pobočce si můžete dopřát péči o vlasy v kadeřnictví včetně aplikace keratinu.
Kosmetické ošetření - nově s kosmetikou DARPHIN Paris (s výtažky sibiřského ženšenu),
sezónní kyslíkové ošetření, detoxikační ošetření s výtažky lichi a malin a mnoho dalších.
Prodlužování a zhušťování řas přírodními materiály s krásným a přirozeným efektem. Manikúru a nehtovou modeláž. Pedikúru s masáží chodidel.
Nově masáže celého těla: klasické masáže – 200 Kč/45 min, relaxační masáž
s baňkováním 500 Kč/60 min, ruční lymfodrenážní masáž 500 Kč/60 min, nově masáž
lávovými kameny a další. Opálit se můžete v soláriu Super turbo 800 Ergoline. Pokud
preferujete zdravé opálení, vyzkoušejte nástřik, je organický, hydratační, bez zápachu
a parabenů, ve 3 odstínech za 500 Kč celé tělo.
Každou chvilku máme nějaké novinky, a proto pořádáme na podzim DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.
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Valentina Krajánková – masáže

Salon Jana Roškot – kadeřnické služby

U vodárny 13, Černošice
Tel.: 728 993 147, E-mail: ValentinaKrajankova@seznam.cz
Otevírací doba: Po – Ne, dle telefonické objednávky
(po domluvě je možná masáž u klienta doma nebo ve firmě)
Na masáže používám čisté přírodní 100% esence a oleje, na masáže
lávovými kameny Bio kokosové oleje.
Relaxační masáže: masáž lávovými kameny – celé tělo, obličej a dekolt; indická masáž hlavy, aromaterapie, aroma masáž, klasická relaxační
masáž.
Regenerační masáže: sportovní masáž, kineziotaping, baňkování
A Qua Sha, Dornova metoda a Breussova masáž, detoxikační medová
masáž a zábaly.

www.janaroskot.cz
Mokropeská 2026, Černošice
Tel.: 775 669 012
Otevírací doba: Po - Pá 9.00 - 17.00, So - dle dohody

Blanka Formáčková – masáže
Dr. Janského 576, Černošice
Tel.: 603 444 734
Otevírací doba: dle dohody
Služby: kondiční a rekondiční masáže

Veronika Švecová – masáže
www.masazecernosice.cz
Centrum Vráž, Mokropeská 2027, Černošice
Kontaktní osoba: Veronika Švecová
Tel.: 732 825 867
Otevírací doba: dle dohody
Služby: manuální lymfodrenáž, reflexní terapie, masáže relaxační, regenerační a klasické.

Petra Šebánková – manikúra
Salon Lucie, Husova 2073, Černošice
Tel.: 607 690 651
Otevírací doba: dle dohody

Vlasové studio IMAGE – Diana Čížková
www.studioi.cz
Komenského 101, Černošice
Tel.: 603 466 894, E-mail: diana.image1@gmail.com
Otevírací doba: dle dohody
Vlasové studio Image letos slaví kulaté jubileum. Za 10 let svého působení si získalo své věrné zákazníky a přibývají další. Nabízíme kompletní
kadeřnické služby pro dámy, pány i děti. Pravidelně rozšiřujeme naši nabídku střihů o nové módní trendy.
Pracujeme s renomovanými kosmetickými značkami. Máme flexibilní
pracovní dobu a individuální přístup. Maminky s dětmi mají u nás věrnostní bonusy.

Ivana Kovaříková a Vladimíra Kratinová
– kadeřnické služby
Jiráskova 844, Černošice
Tel.: 606 101 745 (I. Kovaříková), 603 385 856 (V. Kratinová)
Otevírací doba: Dle dohody

Drahoslava Měšťáková – kadeřnické služby
Tolstého 1130, Černošice
Tel.: 731 573 614
Otevírací doba: Po a Pá 8.00 - 13.00, Út a Čt 13.00 - 19.00, jinak
dle dohody
Malé kadeřnictví v rodinném domku, mezi Černošicemi a Mokropsy.
V provozu je již 25 let.

Den otevřených dveří v hasičské zbrojnici
2x FOTO: Petr Kubín

-- Sbor dobrovolných hasičů Mokropsy slaví již 111. výročí založení sboru. U příležitosti oslav tohoto jubilea proběhl v neděli 15. března
Den otevřených dveří v nově zrekonstruované hasičské zbrojnici v Mokropsech. Návštěvníci si po celé odpoledne mohli prohlédnout
všechny prostory, techniku a výstroj i výzbroj hasičů. Nechyběla ani výstava fotografií. -- - Dana Jakešová -

Český Červený kříž
vás zve na výlety 2014
Jak jsme se přesvědčili na valné hromadě ČČK, můžeme se chlubit tím,
že u nás to žije. Všechny úkoly, které jsme si na minulý rok dali, jsme
splnili a doufáme, že se nám to podaří i letos. Vždyť je tady začátek jara
a nás to opět táhne do přírody, poznávat zajímavá místa naší vlasti.
Je načase přichystat vhodnou obuv a zkontrolovat stav financí. To je
totiž kromě dobré fyzické kondice to nejdůležitější. Výlety budou vždy
první středu v měsíci s odjezdem v 7 hodin. Podrobnosti se dozvíte
i v našich vývěsních skříňkách.

2. dubna
7. května
4. června
2. července
6. srpna
3. září

Miletín – Hořice
Mnichovo Hradiště – Valečov
Slavonice – Maříž
Velhartice – Klatovy
Jindřichův Hradec – Kamenice n. L.
Máslovice – Okoř – Roztoky

300 Kč
250 Kč
400 Kč
350 Kč
350 Kč
200 Kč

Výlety vede a přihlášky přijímá Jindra Jandurová na tel.: 251 643 389,
e-mail: jindra.vylety@gmail.com.
Těšíme se na vás.
Václava Raková, jednatelka ČČK
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Národní divadlo seniorům
Národní divadlo nabízí nově seniorům ve věku
65 + možnost zakoupit vstupenky s 50% slevou na vybraná místa všech představení ND
(Národní divadlo a Stavovské divadlo – I. a II.
galerie, Státní opera – II. balkon kraj, Nová
scéna – krajní hlediště, Nová scéna – činohra
– celé hlediště). Sleva se nevztahuje na představení Sluha dvou pánů a na hostující soubory. Díky tomu se můžete do Národního divadla
dostat od 60 Kč za vstupenku.
Kromě této slevy mohou senioři využít další
speciální nabídky:

Smuteční oznámení
S hlubokým zármutkem
oznamujeme, že se
v neděli po ránu
23. února 2014
neprobudil náš taťka, dědeček, praděda Václav Kopic
(narozený v roce
1919 v Michalovicích u Havlíčkova
Brodu).
Naplnil se dlouhý, pracovitý, obětavý život
muže skromného, věrně oddaného rodině, ale i člověka s neustálým zájmem prospívat společnosti v širším okolí. Po mládí
na Vysočině, letech učednických v Praze,
prožil přes třicet aktivních let v Chodově
u Karlových Varů a dalších více než třicet let
nad Berounkou v Mokropsech. Ty si zamiloval
natolik, že z nich, až jako románový hrdina,
za nic na světě nemínil odjíždět na žádné
výlety.
Patřičně pyšný na dosažené vysokoškolské vzdělání všech dětí a vnoučat pomáhal
naší mamině s pečlivě hlídanou rovnou podporou všem příslušným domácnostem. Mnohaletou péčí o včely dával navíc najevo, mimo
jiné zájmové životní aktivity, osobní příspěvek
přírodě, sousedům. Vždycky víc poskytoval,
než přijímal.
Vše nasvědčuje tomu, že snad veškeré
jeho představy, plány a sny, včetně vlastního
závěru života, se staly skutečností...
Oficiální obřad si nepřál, neformální rozloučení proběhlo v užším kruhu.
Po pětašedesátiletém manželství je v těchto
dnech nejopuštěnějším, rozbolavěným, nejsmutnějším pozůstalým naše maminka Edita
Kopicová. Té bychom měli, vedle častých návštěv, věnovat pravidelnou nadílku pohlednic,
kreseb, fotek a dalších rodinných dokumentů
o životě zejména té nejmladší generace.
Ostatní „příznivci našeho rodu“ jsou s případnými slovy či obrázky vděčně vítáni!
(E. Kopicová, DS CENTRIN, 285 22 Zruč
nad Sázavou, Nám. Míru 597).
Děti, vnoučata, pravnoučata Kopicovi
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Činohra
Pán z Prasečkova (Molière) – 21. 4. v 17.00
– Stavovské divadlo (I. a II. balkon 200 Kč)
Zahradní slavnost (V. Havel) – 27. 4. v 14.00
– Národní divadlo (I. a II. balkon 150 Kč)
Kvartýr (J. Urzidil) – 27. 4. v 19.00 – Nová
scéna (jednotné vstupné 150 Kč - celé
hlediště)
Opera
Trubadúr (G. Verdi) – 3. 4. v 19.00 – Státní
opera (II. balkon střed 250 Kč)
Čert a Káči aneb Peklo v pekle (Kühnův dět-

ský sbor) - 7. 4. v 18.00 – Státní opera (jednotné vstupné 150 Kč – celé hlediště)
Madama Butterfly (G. Puccini) – 16. 4. v 19.00
– Státní opera (II. balkon střed 250 Kč)
Kouzelná flétna (W. A. Mozart) – 29. 4. v 19.00
– Státní opera (II. balkon střed 250 Kč)
Vstupenky si můžete zakoupit v pokladnách
Národního divadla. Po předložení dokladu lze
slevu uplatnit až na 2 vstupenky na každé představení v nabídce. Nabídku je možné využít také
jako 1 + doprovod. Rezervace: 224 901 319,
419, 410, 438 nebo na e-mailu: akce@narodni-divadlo.cz. Vstupenky je možné zakoupit
vždy od 25. dne předcházejícího měsíce.
Dana Jakešová

Rozvoj včelstev a chov matek
Včelstvo pro svůj život potřebuje vodu (v průběhu
sezóny jistě více než 30 l), proto na jaře vidíme
včelky u kaluží, jezírek, bazénů, prostě všude
kde se dá, zvláště letos, kdy je velmi suché jaro.
Protože to jsou nezištní opylovatelé rostlin, keřů
a stromů, měli bychom včely tolerovat, i když je
někteří z nás milovat nemusí.
Jak to tedy v úle vypadá a co se tam děje?
Koncem prosince (po zimním slunovratu)
začíná matka klást několik vajíček a postupně
se začínají líhnout jarní včely. Teď na jaře mají
včely vysokou spotřebu zásob, které využívají
pro krmení a vývoj nových včel. Nyní v začátku
dubna je v úlech cca 35 dm2 plodu, tedy včel
medonosných ve všech stádiích vývoje.
Matka je ve včelstvu nejcennější. Při vývoji
ve stádiu larvy zvýší svou hmotnost více než
2000 x. Ve včelstvu bývá jenom jedna plně oplozená samička. Páří se jednou za život za letu
s několika trubci na snubním proletu (8 -15 trubců). Jejím hlavním úkolem je klást vajíčka. V sezóně jich klade více, než sama váží (až 2000 vajíček denně). Protože je to „tvrdá práce“, nemá
vyvinuty žádné jiné pracovní orgány a je v trvalé
péči 8 až 16 včel mladušek, které tvoří její doprovod a krmí matku každých 10 až 15 minut.
Zajímavost: Po jediném oplození udržuje v tzv.
„spermatéce“ spermie na celý život 2-4 let svého života. Ročně klade výkonná matka přibližně
200.000 vajíček.
Dělnice jsou nejpočetnější a jejich počet rozhoduje o celkové síle včelstva. Jsou to nedoko-

nalé samičky - vlivem výživy. Nemají semenný váček a jejich orgány nejsou uzpůsobeny k páření,
mohou tak klást jen neoplozená vajíčka v osiřelém včelstvu (nemá matku). Jejich úkolem je donášet do úlu pyl, vodu, nektar, propolis a přitom
se podílet na opylování hmyzomilných kultur.
Zajištují, aby včelstvo netrpělo nouzí, podílejí
se na zpracování všeho, co donesou do úlu
a samozřejmě na postupném rozvoji včelstva.
V červnu silné včelstvo (jeden úl) dosahuje až
60.000 jedinců, což je cca 6 kg včel.
Zajímavost: Včely, které tvrdě pracují v období května – července se dožívají cca 6-9 týdnů,
včely, které pomohou přezimovat, tj. přežít zimní
období žijí 6-9 měsíců.
Trubci jsou včelí samečci. Mají nejdelší dobu
vývoje. Jejich hlavní úkol je oplodnění nových
matek. Jsou ve včelstvu od dubna do srpna
v počtu 600 – 3.000 (v závislosti na síle včelstva). V závěru sezóny přestávají mít pro včelstvo
význam a včely je „vytlačí“ z úlu. Oni vyhladoví
a hynou.
Zajímavost: Nemají otce, rodí se z neoplozených vajíček.
Jak je to se stářím a výměnou matek?
Pokud vás zajímá, jak se tato činnost dělá
v praxi, přijďte na praktickou přednášku a ukázku takového postupu. Koná se 4. května v Solopiskách od 9 do 12 hodin u hasičské zbrojnice.
Akce pořádá ZO ČSV Černošice. Je přístupná
včelařům i nevčelařům.
Pavel Konečný

FOTO: Petr Kubín
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Kam můžete přihlásit své dítě do školky, klubu dětí či družiny
Wonder Club - anglická družina (Černošice, Topolská ul.)
Družina je pro děti z prvních, druhých a třetích
tříd, je otevřena denně od 12.30 do 18 hodin.
Veškerá komunikace se odehrává v angličtině.
Rodilý mluvčí a česky mluvící lektor provází děti
odpolednem plným her, tvoření, výuky Aj, malování, sportování a zábavy. Celoroční výukový
plán je metodicky zpracován na základě obsahu
Cambridgeských zkoušek a navazuje na probírané učivo ve škole.
Cílem práce s dětmi je rozvíjet jejich jazykový potenciál převážně v neformálních aktivitách

tak, aby angličtinu začaly používat přirozeně
a s radostí. V jedné skupině je maximálně 11
dětí. Klub je umístěn v útulném domě s rozlehlou
zahradou. Za pěkného počasí probíhá spousta
aktivit venku.
Docházka je možná i jen v jednotlivých dnech.
Nabízíme využití elektronického náhradového
systému a v případě absence čerpání náhrad
za řádně omluvené dny. Děti si vyzvedáváme
ve škole ve 12.30 a ve 13.30 a do Wonder Clubu je doprovodíme!

Klub „Loďka“ (Černošice, Hradecká ul.)
Již třetím školním rokem se scházejí naši malí kamarádi ve věku 3-6 let
v křesťanské „miniškoličce“. Je nás „plno“, tedy každý den nejvíc 12 dětí
a 2 paní učitelky. Ve variabilním krásném prostoru malého sálu modlitebny
CB máme svou hernu a zázemí, možnost využití zahrady a podporu Církve
bratrské (děkujeme).
Dopolední program je podobný jako v běžné školce: hrajeme si, cvičíme,
zpíváme, tvoříme, poznáváme svět, rozvíjíme sociální vztahy, chodíme ven
atd. Malý počet dětí nám umožňuje individuální péči a vytváření až rodinného zázemí. Navíc se děti seznámí se základy křesťanské zvěsti prostřednictvím dětem srozumitelných příběhů z Bible. Ovšem hlavní naší touhou je, aby
se děti cítily přijaty, podporovány a vedeny ke vzájemné pomoci a spolupráci.
Scházíme se každé všední dopoledne, kromě svátků a prázdnin, od 7.30
do 13 hodin, svačinky chystají a nosí maminky. Školné je stále stejné: 4.000
Kč/měsíc při docházce každý den, 3.000 Kč na 3 dny v týdnu a 2.000 Kč
na 2 dny v týdnu. Výlety, divadla, karneval apod. jsou zdarma pro děti s jakoukoli délkou docházky, platí se pouze vstupné. Při té příležitosti velmi děkujeme Mokropeské školce, se kterou při některých akcích spolupracujeme.

Hobík (Všenory)
Jsme mateřská škola s jednou třídou a kapacitou
20 dětí, registrovaná ministerstvem školství. Působíme v bývalé základní škole ve Všenorech – Horních Mokropsech. Naše velká, prosvětlená třída
a tělocvična se velmi osvědčily pro společnou hru
dětí i pro individuální učení a práci. Děti využívají
také učebnu na výtvarnou výchovu a divadlo.
Vzdělávací aktivity umožňují dětem i učitelům
pozorovat zlepšování a volit vlastní cesty k vědomostem a dovednostem, vycházíme z principů
pedagogiky paní Montessori, využíváme i prvky
programu Začít spolu. Denně nabízíme dětem
rozvíjející aktivity a kroužky, včetně základů angličtiny. Tři kroužky týdně může dítě čerpat v rámci
školného.

Zápis dětí probíhá i v průběhu školního roku.
Nabízíme i možnost vyzkoušet si odpoledne
ZDARMA. Více info na: www.wonderclub.cz
nebo info@wonderclub.cz.
Jana Ševčíková

FOTO: Klub Loďka

Přijďte se na nás podívat při dni otevřených dveří spojeném se zápisem
na školní rok 2014/15 dne 23. 4. 2014 od 15 do 17 hodin, děti vezměte
s sebou!
Informace na tel.: 604 539 843; e-mailu: ransova.mas@seznam.cz;
www.klublodka.blog.cz.

Máme tým zkušených, kvalifikovaných učitelů
a lektorů. Za hlavní kvalifikaci učitele považujeme zájem o děti, respekt k jejich potřebám a pedagogické schopnosti ve třídě. Učitelé jsou nenucenými partnery rodičů; samozřejmostí jsou
individuální konzultace.
Školka se nachází v klidné zóně Všenor v srdci poberounské přírody. Významnou součástí
vzdělávání je přirozený pohyb v krajině. Školní
rok je rozdělen na tematicky zaměřené etapy:
práce i hry dětí směřují k významným svátkům
nebo se přizpůsobí roční době a převažujícím
živlům. Etapa je zakončena slavností, kam zveme i rodiče.
Přijďte se do Hobíku podívat. Školku je možno navštívit kdykoliv po předchozí domluvě: na-

Marie Ranšová

bízíme také možnost, aby si děti vyzkoušely docházku „na nečisto“. Zápis proběhne 21. – 22.
5. 2014. Více na: www.svchobik.cz.
FOTO: Hobík

Duben v MC Mraveniště
• 4. 4. Veselé jarní mraveniště s kouzelným
větrníčkem.
• 8. 4. Odpolední hernička ve školce
na Vápenici.
• 11. 4. Parádnické mraveniště – zaskotačíme si, vyparádíme se a k tomu si vyrobíme
veselou brož.
• 15. 4. Odpolední hernička ve školce
na Vápenici.
• 18. 4. Velikonoční mraveniště - plné malých koledníčků a barevných vajíček.
• 22. 4. Odpolední hernička ve školce
na Vápenici.

• 25. 4. ZOO-mraveniště - povídání o zvířátkách s kamarádkou zebrou v duhovém
kabátku.
• 29. 4. Odpolední hernička ve školce
na Vápenici.
MC Mraveniště můžete navštívit každý pátek
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

Dětská rallye
MC Mraveniště pořádá 25. 5. Dětskou rallye a soutěže s tématem „Mámo, táto, buďte
v klidu, já se o vás postarám.“ Bližší informace v následujícím čísle IL nebo na adrese:
www.tamtammraveniste.estranky.cz.
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Koncert pro dvě violy

FOTO: ZUŠ

Kdy: sobota 12. 4. v 18 hodin
Kde: sál ZUŠ Černošice (Střední ul. 403)
Na koncertě (nejen) pro dvě violy uslyšíte tři vynikající české interprety:
na violu hrající Janu Vavřínkovou a Michala Trnku a dále klavíristu Václava Máchu. V jejich podání zazní dva stěžejní koncerty violové literatury,
a to koncerty B. Bartoka a postimpresionistického anglického skladatele
W. Waltona, dále výběr z Duet B. Bartoka v úpravě pro dvě violy.
Několik slov o interpretech
Klavírista Václav Mácha byl přijat již v 15ti letech na HAMU v Praze
do třídy Ivana Moravce jako nejmladší student v historii akademie. Od svého mládí obdržel řadu cen na mezinárodních klavírních soutěžích, jeho
kariéra profesionálního pianisty začala v mladém věku, a to nejen v České
republice, ale také v Evropě, USA, Japonsku a jiných státech. Vystupoval
s Českou filharmonií a dalšími vynikajícími orchestry. V současné době působí kromě sólové a komorní koncertní činnosti jako asistent na Akademii
múzických umění v Praze a jako klavírista v České filharmonii.
Violista Michal Trnka studoval violu na Pražské konzervatoři a skladbu
na Akademii múzických umění ve třídě Marka Kopelenta. Po ukončení studia na akademii se věnoval počítačové hudbě založené na „částečném
tvarování“. V roce 2002 formuloval novou skladební metodu. Od roku
2001 vede ansámbl Tuning Metronomes, čímž také uvedl mnoho českých
premiér současné světové hudby jako sólový houslista. V současné době
působí jako violista orchestru Národního divadla.

-- Na violu budou hrát Michal Trnka a Jana Vavřínková. --

Violistka Jana Vavřínková vystudovala hru na violu na českobudějovické konzervatoři u L. Koltsové a magisterské studium ukončila na Institutu
pro umělecká studia Ostravské univerzity u P. Vítka. Je držitelkou mnoha ocenění na mezinárodních soutěžích, vystoupila s několika českými
orchestry jako sólistka, natáčí do Českého i Rakouského rozhlasu, je vyhledávanou violistkou mnoha komorními soubory. Vedle bohaté hudební
praxe působí jako pedagožka na ZUŠ Černošice.
Milovníky hudby zve Město Černošice, vstupné činí 100 Kč/50 Kč.
Dana Jakešová, editorka IL

Pramínek hledá nové muzikanty
Pramínek má vedle dospělé muziky i muziku
dětskou. A obě přijmou do svých řad nové muzikanty a muzikantky!
Velká muzika pracuje pod vedením profesionálního hudebníka
FOTO: ZUŠ
a zkušeného pedagoga ZUŠ Černošice
Václava Polívky. Hra
v lidové muzice nabízí
jedinečnou možnost
vhledu do české a moravské folklorní tvorby;
tvůrčí přístup k věci
a skvělou průpravu pro
další hudební počiny.
V muzice jsou vítáni děti
i dospělí hrající na různé nástroje, kteří mají
zájem o hudbu a chuť
-- Bez doprovodu muziky se folklórní soubor neobjede. --

Folklorní soubor Pramínek působí v rámci tanečního oboru ZUŠ Černošice – výuky lidového tance. Vystupuje za doprovodu lidové muziky, která je jeho nepostradatelnou součástí.

Dráha na kola neboli „dirt park“ u Berounky
Tato hliněná dráha se nachází nad městskou
pláží a kazínským fotbalovým hřištěm. Zbudovalo ji město na podnět legendy moutainbikingu a místního rodáka Františka Mrázka, který
s partou postavil pár hliněných překážek. To
bylo již zhruba před 10 lety. Jak plyne čas, mění
se kluci, kteří se na dráze pohybují a je třeba
ji každý rok uvést do stavu, ve kterém zůstane
celou sezonu.
Letos jsme se rozhodli, postavit na dráze
ještě jednu řadu skoků pro začínající jezdce.
Po domluvě se starostou Filipem Kořínkem a vedoucí TS paní Renátou Petelíkovou, nám město
propůjčilo bagr i s řidičem Janem Barvichem
(který by se mohl modelováním těchto překážek živit). Po třech dnech usilovné práce vznikla
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nová řada skoků, která se dá jen projíždět, ale
i skákat a na které mohou začátečníci získávat
nové dovednosti. Poté vzniká řada pro ostřílené borce na trénování náročných skoků, ručně
se upravila i celá zbývající část, která zůstala
ve stávajícím stavu.
Tímto bych chtěl poděkovat všem klukům,
kteří se prací účastnili – Vencovi Musilovi,
Davidovi Vanerovi, Ondrovi Davidovi, Filipovi
Novotnému, Jakubu Smolovi a jeho tatínkovi
za zapůjčení vibrační desky, Honzovi Kolářovi
a mnoha dalším i mladým klukům, kteří se zatím s lopatou trochu perou. V neposlední řadě
bych rád poděkoval městu Černošice a TS
za zapůjčení techniky.
Vašek David

učit se nové věci. V případě zájmu kontaktujte
kapelníka Václava Polívku na e-mailu: v.polivka@
seznam.cz nebo na tel: 605 720 158 nebo
724 578 031.
Malá muzička Pramínku působí pod vedení
zkušeného sbormistra a pedagoga ZUŠ Černošice Mgr. Romana Michálka, Ph.D. Malá
muzika je určena především menším dětem,
které se s hudbou seznamují. Lidová hudba
poskytuje skvělou příležitost poznat vybraný
hudební nástroj a získat jistotu ve hře na něj.
Hra v Muzičce podporuje tvůrčí schopnosti
dětí, tříbí jejich cit pro hudbu - souzvuk nástrojů
- a zlepšuje další nepostradatelné hudebnické
vlastnosti. V případě zájmu kontaktujte kapelníka Romana Michálka na tel.: 24 358 787.
Více o obou muzikách a Pramínku na: www.
praminekcernosice.cz a www.zuscernosice.
cz nebo www.facebook.com/FSPraminek.
za Folklorní soubor Pramínek
Magdaléna Voldřichová

FOTO: autor

-- Nová řada skoků je určená především
pro začátečníky. --

z města a okolí

Zprávy
ze Sokola
Co přinesla valná hromada
V polovině března proběhla valná hromada TJ
Sokol Černošice. Zpráva starostky Libuše Müllerové seznámila přítomné se statistickými údaji
o členské základně a s tím, co se jednotě podařilo. Hlavní akcí roku 2013 byla rekonstrukce
antukového hřiště a následná úprava travnaté
plochy. Jde ovšem o to, aby celá rekonstrukce nebyla hned znehodnocena neukázněnými
návštěvníky. Antuková plocha je určena pouze
pro sportování a je třeba ji po použití náležitě
ošetřit. Jakýkoliv jiný vstup na plochu (včetně
kol a kočárků) je zakázaný. V plánech do budoucna bylo již opakovaně zmíněno, jak velmi
potřebná je přístavba sociálního zařízení a zateplení podkroví, aby bylo možné ho užívat celoročně, ale vlastní zdroje na to nestačí.
V soutěžích jsou děti úspěšné
Náčelnice Zuzana Pavlovská pak ve své zprávě informovala o akcích pořádaných jednotou,
o výsledcích závodů v sokolské všestrannosti,
kde se naše děti pravidelně umísťují v župních
závodech na medailových místech a každoročně máme i závodníky v nejvyšší soutěži –
přeboru ČOS. Za stolní tenis přednesl zprávu
vedoucí oddílu Petr Zmatlík. Seznámil přítomné
s výsledky družstev i jednotlivců za uplynulou
sezónu, kde v okresním přeboru I., II. i III. třídy
obsadila naše družstva stolního tenisu přední
místa. Stejně dobře se dařilo i jednotlivcům.
Ve zprávě vzdělavatele (Hanka Fořtová) jsme si
připomněli oslavy 100. výročí založení jednoty
a prohlédli si promítané fotografie z této akce.

Kde získat finance
Velmi podrobná byla zpráva hospodářky
Míši Dvořákové. Časová řada prostředků
získaných z různých zdrojů a zároveň náklady (srovnání roků 2007 až 2013) ukázala,
že zatímco prostředky z dotací a grantů mají
klesající tendenci, náklady na provoz a opravy
naopak rostou. Získání dalších zdrojů financování není jednoduché. Sokol pronajal na zimní
sezónu hřiště s umělým povrchem na krytou
tenisovou halu a pronajímá volné cvičební hodiny. Takto získané prostředky na přístavbu
sociálního zázemí jsou však naprosto nedostatečné a peníze nejsou ani na větší opravy, které osmdesátiletá sokolovna potřebuje.
Ani Club Kino, díky současným problémům,
nepředstavuje pro jednotu dostatečný příjem
(příjmy z pronájmu činí 12.000 Kč měsíčně) a nemůžeme najít provozovatele, který
by byl schopen z Clubu udělat výdělečnou
záležitost.
Zdá se proto, že jedinou možnou cestou,
jak získat peníze alespoň na udržení současného stavu, se jeví zvýšení oddílových příspěvků. Na toto téma se vedla bouřlivá diskuze.
Kromě návrhu výboru, který se nám zdál celkem přijatelný, se přihlásily z pléna další dva
protinávrhy. Oba požadovaly stejné zvýšení
příspěvků (resp. jejich stejnou částku) u dětí
a u seniorů. To v případě seniorů znamená
zvýšení o téměř 100 %. O protinávrhu se hlasuje vždy dřív, než o návrhu původním, takže
došlo k přijetí protinávrhu. Nové členské příspěvky by měly začít platit od příštího školního
roku, tj. na období září 2014 - červen 2015.
Tabulka s těmito novými příspěvky, stejně jako
podrobný zápis z valné hromady je k dispozici
na webových stránkách Sokola.
Libuše Müllerová

Zdravotní cvičení s Jiřinou Láškovou
námi, opravovala nám drobné chyby a upozorKdo je Jiřina Lášková? Je povoláním fyzioňovala nás na správné provedení. Zapamatoterapeutka s více než padesátiletými zkušenostmi z jógy a zdravotního cvičení. Naše vat si všechny cviky se nám sice nepodařilo,
zato jsme pochopily, jak moc nám cvičení
starší členky ji znají ze Štúrova, kde před lety
tohoto typu může pomoci při překonávání růzvedla cvičení, v posledních letech ji mnohé
z nás znají spíše z letních pobytů v Chorvat- ných zdravotních potíží, nebo, ještě lépe, jim
sku na Cresu, kde už léta vede cvičení, nebo předcházet. Jiřině se v Černošicích také líbilo,
a přestože je její cvičební program hodně naz námi pořádaných zimních lyžařských pobytů
na Churáňově na Šumavě. Vede také cviče- bitý, přislíbila nám další návštěvu. Budeme se
ní se zaměřením na jógu v Sokole Smíchov, na ni těšit!
ale dostat se do její skupiny na pravidelná cviVěra Macourková, Olga Pavlitová
čení není jednoduché, zájemců
FOTO: Sokol
je mnoho a volná místa prakticky nejsou.
Na 28. února, pátek dopoledne, ji seniorky pozvaly do Černošic, aby v Sokole vedla ukázkovou cvičební hodinu. Na její
návštěvu jsme se moc těšily.
Sešlo se nás 20 a všechny
jsme byly cvičením nadšeny.
Během téměř dvouhodinového
cvičení jsme procvičily všechny
partie těla, zejména jsme se zaměřovaly na nácvik správného
dýchání a cvičení v přesných
-- Cvičení s Jiřinou Láškovou by si sokolky rády zopakovaly. -polohách. Jiřina chodila mezi

Chcete začít běhat?
Kdy: sobota 12. dubna v 10 hodin
Kde: sraz u lávky
Nemáte s kým a nevíte, jak začít? Pak se k nám
přidejte v sobotu 12. dubna 2014 v 10 hodin.
Vyrazíme od černošické lávky. Nečekejte žádnou běžeckou školu nebo kurz běhání. Chceme
dát dohromady běžce začátečníky, poskytnout
jim několik základních rad, společně se proběhnout a protáhnout (opravdu pomalým tempem)
a třeba najít partnera pro další běhání. To celé
asi na 1 hodinu (rozcvičení, běh, protažení
na závěr). Poběžíme podél Berounky, pravděpodobně po pravém břehu (na cyklostezce bývá
dost plno).
Dana Pánková
Kontakt: tel. 736 264 680,
e-mail: dana.pankova@email.cz

Nordic walking
Kdy: neděle 13. 4. od 14.30
Kde: sraz u lávky
Chodíte rádi na výšlapy? Pak si nenechte
ujít procházku s nordickými holemi podél
řeky Berounky na Kazínskou skálu. Sraz
u černošické lávky. Délka trasy 5-6 km.
Cestou instruktáž o správné technice chůze. Vlastní hole s sebou.
Dana Pánková
Kontakt: tel. 736 264 680,
e-mail.: dana.pankova@email.cz

Cyklistický závod
FunRide se letos
přesune do Černošic
Kdy: 17. května
Kde: start v Husově ul. u basketbalového
hřiště
11. ročník závodu na horských kolech FunRide
se bude letos poprvé konat v Černošicích. „Je
to závod pro malé i velké, hobíky i profíky,“ říká
Jan Novák, organizátor akce a občan Černošic.
„Naším cílem je, aby si přišla zasportovat celá
rodina. Nejprve budou závodit děti a rodiče budou fandit, pak se na svůj závod vydají junioři
a dospělí a fandit budou naopak děti. Jak už název napovídá, nejde nám o vrcholový sport, ale
o zábavu a příjemný pocit z hezkého dne stráveného sportem.“
Podle toho organizátor zvolil i trať. Dětské
kategorie budou závodit na vzdálenosti od 200
metrů do 1,5 kilometru. Hlavní závod juniorů
a dospělých se pojede na sedmikilometrovém
okruhu v okolí Černošic. Pojedou se tři kola,
závod je tedy dlouhý 21 km. Start a cíl závodu
bude v ulici Husova u basketbalového hřiště.
„Srdečně všechny černošické zvu,“ dodává Jan
Novák.
Více informací, mapu tratě, časový rozpis
závodu a on-line přihlášku naleznete na www.
funride.cz.
Dana Jakešová
17
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Sedmý Garage Sale
je tu!
Kdy: neděle 27. 4. od 10 hodin
Kde: po celých Černošicích
Jaro přichází a s ním jdou ruku v ruce jarní úklidy.
Proč si zároveň s pořádkem nevydělat nějakou
kačku a nezpeněžit tak věci, které vám doma
překáží a už je nepotřebujete nebo nechcete?
Sedmý Garage Sale Černošice, dnes již tradiční
akce podporovaná městem, přinese jistě opět
mnoho zábavy a do koloběhu mezi sousedy vypustí opět nové zboží. Těšíme se na nová otevřená vrata.
Veškeré informace a fotogalerie z předchozích
akcí i deset tipů pro úspěšný garážový prodej
najdete na webových stránkách projektu www.
garagesalecernosice.cz. K prodejům se mohou
zájemci hlásit mailem do 25. dubna. Zájemci
o nákupy se jen společně se svou peněženkou
vypraví na lov do ulic. Mapka míst, kde se bude
prodávat, je k dispozici na webu, Facebooku
a vytištěnou si ji v den akce můžete vyzvednout
ve Zvonkové ulici.

Začíná nová sezóna farmářských trhů
Kdy: sobota 3. 5. od 8 do 12 hodin
Kde: prostranství u vily Tišnovských
O prvním květnovém víkendu se můžete těšit
na start již 4. sezóny Černošických farmářských trhů. Pořádat se budou opět u vily Tišnovských každou sudou sobotu od 8 do 12
hodin. Jako vždy bude jaro v záplavě sazenic
zeleniny, trvalek, letniček i balkonovek. PoFOTO: TAK

-- Teplé jaro slibuje pestrý výběr zeleniny
již na prvních trzích. --

Bára Veselá
bara@garagesalecernosice.cz

stupně se bude rozšiřovat sortiment zeleniny.
Díky letošnímu rychlému nástupu jara by už
v květnu mohl být výběr docela pestrý. Chybět nebudou ani oblíbení uzenáři, živé ryby,
maso, sýry, pečivo, vína, mošty, šťastná vejce, prostě vše, na co jste na trzích zvyklí.
Atmosféru trhu dokreslí jednou měsíčně divadelní představení pro děti a nově tematické
workshopy. Na divadelní scéně se vystřídá
několik souborů - Pruhované panenky, Jakub
Folvarčný, divadlo Cylindr, Anička a letadýlko
a snad i kejklíř Vojta Vrtek. Představení jsou
vybírána tak, aby si je užili i rodiče.
V dílnách se děti zábavnou formou dozvědí
a naučí něco z oblastí pěstitelství, chovatelství, výroby potravin a ekologie. Tématy budou například Život včel a včelí produkty nebo
Chov koz a kozí mléčné výrobky. Mnohé objasní přímo včelky či příkladná koza, které se
budou dílen také účastnit.
Aktuální dění trhů můžete sledovat na webových stránkách www.cernosicketrhy.cz
nebo na facebooku.
Kristýna Petrová, o. s. TAK

Kam za kulturou, zábavou a vzděláním
v Černošicích

duben

20.00, Club Kino
17.30, Minidílna Šikulky, Měsíční 1798
18.00, kostel Nanebevzetí Panny Marie
19.00, Club Kino
10.00, sraz u lávky
18.00, sál ZUŠ, Střední ul.

13. 4.
13. 4.
17. 4.
25. 4.
27. 4.
27. 4.

Jitka Vrbová – koncert známé jazzové a country zpěvačky
Náramek z fimo hmoty - kapky akvarelu - nutná rezervace místa
Janovy Pašije (J. S. Bach)
Líbánky ve čtyřech aneb Láska ať jde k čertu – komedie, divadlo Akorát
Chcete začít běhat? – běhání pro začátečníky
Koncert (nejen) pro dvě violy – koncerty B. Bartoka a W. Waltona,
výběr z Duet B. Bartoka
Nordic walking – procházka
Jan Kořínek sextet a Alice Bauer – jazzový koncert, vhodné i pro děti
Velikonoční dílna pro školáky - nutná rezervace místa
Jazz Q a Martin Kratochvíl – jazz-rockový koncert
Garage Sale – tradiční prodej mezi vraty
Pohádkový les pro děti

3. 5.
3. 5.
4. 5.
17. 5.

Farmářské trhy
„Dividlo“ Jiřího Stivína – hudba a výtvarné umění v neobvyklých improvizacích
Májové slavnosti
FunRide – závod na horských kolech pro děti i dospělé

25. 5.

Dětská rallye s MC Mraveniště

8.00-12.00, prostranství u vily Tišnovských
20.00, Club Kino
od 14.00, Masopustní náměstní
9.00-11.00 registrace závodníků,
start u hřiště v Husově ul.
15.00, start – křižovatka ul. Říční a Zd. Lhoty
16.00, pokračování na zahradě Sokola
po celých Černošicích
pá 15.00–18.00, so 8.00–14.00, DPS

4. 4.
4. 4.
5. 4.
6. 4.
12. 4.
12. 4.

květen

27. 5.–1. 6. Jazz Festival
30.–31. 5. Humanitární sbírka Diakonie Broumov
duben

v okolí

14.30, sraz u lávky
17.30, Club Kino
8.00, Minidílna Šikulky, Měsíční 1798
20.00, Club Kino
od 10.00, po celých Černošicích
13.00-18.00, start u hřiště v Husově ul.

5. 4.
9. 4.
12. 4.
13. 4.
20. 4.
20. 4.
24. 4.
25. 4.
29. 4.

Ples Náruč – již 10. Benefiční ples OS Náruč, letos ve stylu sci-fi
Wabi Daněk – koncert známého písničkáře
Tradiční jarní trhy aneb Velikonoční inspirace
Nešišlej – interaktivní představení pro děti s logopedickými písničkami
13. Velikonoční veselice s Kuřetem – s řemeslným trhem a kulturním programem
Jarní zelené koule – turnaj v p´tanque na boulodromu v areálu Beach arény
Módní přehlídka návrhářky Jarmily Tschanz
Koncert Jaroslava Hutky – folk
Tajemství ptačího zpěvu – beseda s MVDr. Zdeňkem Valešem

20.00, Sportcentrum „Liďák“, Řevnice
19.00, sál Kulturního střediska Radotín
od 11.00, zámek Dobřichovice
15.00, sál Dr. Fürsta, Dobřichovice
Zámek Mníšek pod Brdy
Ul. K Lázním, Radotín
19.00, kavárna Modrý domeček, Řevnice
20.00, sál Dr. Fürsta, Dobřichovice

1.5.
4. 5.
4. 5.

Pohádkový les pro děti
Praktická přednáška a ukázka práce včelařů
Máchův máj – divadelní představení v podání karlovarského hudebního divadla

Od 13.00, Lety – Mořinka, údolí v Libří
9.00-12.00, Solopisky u hasičské zbrojnice
19.00, nádvoří hradu Karlštejn

květen

Aktuální informace ke kulturním, společenským a sportnovním akcím
v Černošicích a okolí najdete na www.kultcernosice.cz.
18
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Pozvánka
do divadla

Dvě tváře Jitky Vrbové
od country po swing

FOTO: archiv divadla Akorát

Kdy: neděle 6. dubna
v 19 hodin
Kde: Club Kino
Divadelní hra „Líbánky
ve čtyřech aneb Láska ať jde k čertu“ v nastudování
pražského
divadla Akorát začíná
romantickými líbánkami
ve francouzském hotelu.
Jenže nic samozřejmě
nebude probíhat tak růžově, jak by se na prv-- Tato svižná komedie mapuje vztahy
ní pohled mohlo zdát.
mezi mužem a ženou. -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

Kdy: pátek 4. 4. ve 20 hodin
Kde: Club Kino
Odbor kultury vás zve na koncert fenomenální zpěvačky Jitky Vrbové,
o níž Arnošt Lustig napsal: „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“. Patří mezi zpěvačky, které nemají v pozadí promotion, lesk bulváru
a média. Jitka Vrbová
FOTO: archiv zpěvačky
„jen“ nádherně zpívá,
hlasem ne nepodobným hlasu Evy Olmerové, ale má svůj osobitý
charakter i repertoár.
Spoluúčinkují Standa Chmelík a Hot Jazz
Praha. Více informací
najdete na www.jitkavrbova.cz. Předprodej
vstupenek v Minimarketu na nádraží a ve
vinotéce Cellarius na
Vráži za 150 Kč, nebo
před koncertem za
180 Kč.
Pavel Blaženín

-- Jitka Vrbová --

inzerce

FOTO: archiv kapely

50 let Jazz Q Martina Kratochvíla
Kdy: pátek 25. 4. ve 20 hodin
Kde: Club Kino
Legendární jazz a art rocková skupina Jazz Q pořádá výjimečné jubilejní
turné! A jedna ze zastávek bude i v Club Kinu. Tato kapela je spojená především se jménem svého hlavního zakladatele klávesisty a skladatele Martina Kratochvíla. Druhým spoluzakladatelem této skupiny byl v roce 1964,
kdy skupina vznikla, známý jazzový hudebník Jiří Stivín.
Jazz Q má v dějinách českého jazzu i rocku mimořádné postavení: v letech 1970 -1983 mu vyšlo sedm dlouhohrajících desek, nejen chválených
recenzenty, ale často i komerčně úspěšných. V posledních letech kapela
úspěšně koncertuje doma i v zahraničí a zdá
se, že také fúze, tedy jiné označení pro jazzrockovou syntézu, kterou kapela před lety
v Česku začala, se opět vrací do středu
zájmu vnímavějších posluchačů.
Na novém albu „Znovu“ hrají vedle klávesisty Kratochvíla zkušený Zdeněk Fišer
na kytaru, staronový virtuózní Přemysl
Faukner na basovou kytaru a mladý
Ladislav „Vajco“ Déczi na bicí nástroje. Autorem všech patnácti
skladeb je Martin Kratochvíl
a album vychází na CD
i na černém vinylu v číslované exkluzívní edici.
Vstupenky na koncert můžete zakoupit v předprodeji
v Minimarketu na nádraží nebo
ve vinotéce Cellarius na Vráži, a to za 160 Kč, na místě
pak za 180 Kč. Srdečně
zve Město Černošice!
Pavel Blaženín

NOVĚ OTEVŘENO
Mokropeská 2027, Černošice
Pojišťovací a bankovní služby
Vedoucí kanceláře: Bc. Jakub Zeman
Tel.: +420 731 369 855,
email: jakub.zeman@kooperativa.cz
www: www.koop.cz
Provozní doba:
Po + Pá: 9.00–15.00
Út + Čt: 13.00–18.00
St:
8.00–16.00

-- Martin Kratochvíl -19
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Čarodějnice budou na děti
číhat v lese

Jan Kořínek sextet
a Alice Bauer
Kdy: neděle 13. 4. v 17.30
Kde: Club Kino
Do černošického Club Kina zavítá Jan Kořínek se svým šestičlenným Soultetem, v čele se zpěvačkou Alicí Bauer, která je již 15 let
stálicí na nejen české hudební scéně. Vystupuje například s Originálním Pražským Synkopickým Orchestrem a v projektech jejího
bratra, Varhana Orchestroviče Bauera, s nimž nahrála árii k filmu
Goyovy Přízraky. Zde ji můžete slyšet zpívat soul, blues a gospel.
S Janem Kořínkem vystupuje 6 let. V jeho Soultetu najdete ovšem také přední jazzové a bluesové hudebníky, například
welšského saxofonistu Osiana Robertse, který vystupoval mimojiné s Amy Winehouse, Georgem Mrázem, Mikem Carrem či Cedarem Waltonem.
Hráč na Hammondovy varhany Jan Kořínek je známý na evropské bluesové a soulové scéně hlavně svou spoluprací s americkými hosty, například Chickem Willisem, Sharonem Lewisem, Lorenzem Thompsonem a dalšími významnými hudebníky. A právě
s Lorenzem Thompsonem bude vystupovat na černošickém Jazz
festivalu na přelomu května a června.
S touto sympatickou kapelou se budeme v Club Kině setkávat
každou první neděli v měsíci. Koncert pořádá Město Černošice
a vstupné činí 100 Kč, děti v doprovodu rodiče mají vstupné zdarma. Neváhejte a přijďte na podvečerní koncert a nezapomeňte
s sebou vzít i děti.
Pavel Blaženín

Dividlo Jiřího Stivína
Kdy: sobota 3. 5. ve 20 hodin
Kde: Club Kino
Máte rádi zábavu? Pak si nenechte ujít nový projekt Jiřího Stivína s názvem „Dividlo“.
Známý multiinstrumentalista v něm cituje
ze známých obrazových kreací hvězdné elity
českého i slovenského filmového a hudebního umění. Využívá své původní profese filmaře
a natáčí krátké klipy jak se svými blízkými, tak sám
se sebou. Hudba a výtvarné umění je zde použito k neobvyklým improvizacím přímo na podiu.
Jde o "one man show", kde nedílnou složkou
celého 1,5 hodinového představení je filmová
projekce, barokní hudba, improvizace, jazz,
šanson, mluvené slovo a mnoho dalšího. Celá
tato hudební revue proběhne za filmové účasti
známých osobností jako je B. Polívka, Z. Stivínová, J. Werich, V. Burian, J. Suchý, M. Labuda,
M. Lasica, O. Nový, V. Havel a další.
Přijďte se podívat. Vstupné v předprodeji
a na místě pro studenty a důchodce 100 Kč,
pro ostatní na místě 120 Kč.
Pavel Blaženín
FOTO: archiv umělce

-- Jiří Stivín -20

Kdy: neděle 27. 4. od 13 do 18 hodin
Kde: start u hřiště na konci Husovy ul.
Blíží se filipojakubská noc a ze svých brlohů začínají vylézat ježibaby, čarodějnice, loupežníci, zakleté princezny a jiní tajemní tvorové. Chcete se krásně bát
a dobře pobavit? Město Černošice a společnost Velká dobrodružství pro vás
i letos připravily čarodějnický pohádkový les.
Na dvoukilometrové trase lesem na vás i vaše děti budou číhat nejrůznější
strašidla z pohádkové říše. Děti budou u každého z nich muset plnit úkoly.
Komu se podaří vysvobodit z hadího zakletí krásnou princeznu? A kdo pomůže pirátovi najít ztracený poklad? Kdo zachrání lesního skřítka Mecháčka
a kdo nasytí Ptáka Noha? Po splnění všech úkolů dostanou malí poutníci dárek z truhly u Stromu splněných přání.
Vstupné je 50 Kč
FOTO: VELDO
a na místě budeme
strašit za jakéhokoliv počasí. Mapku
trasy, více informací
a možnost registrace (pokud nechcete
čekat fronty) najdete
na www.velkadobrodruzstvi.cz.
Lucie Nachtigallová
Agentura VELDO
-- Pohádkový les slibuje skvělou zábavu. --

Májové slavnosti plné tance
a dobrého vína
Kdy: neděle 4. 5. od 14 hodin
Kde: Masopustní náměstí v Mokropsech
O první květnové neděli uspořádá město
již podesáté tradiční Májové slavnosti, jenž
se konají v rámci poberounského folklorního
festivalu Staročeské máje. Opět se můžete
těšit na bohatý program. A nebudou chybět
ani vystoupení místních dětí.
Již počtvrté pak budou Májové slavnosti
plné gurmánských překvapení. Organizátoři
pro vás letos připravili prezentaci a košt vín,
sýrů a pekařských výrobků. Dobré jídlo a pití
totiž k dobré muzice a tanci patří již od pradávna. Neváhejte a přijďte zakusit různé
druhy vín a regionální speciality na jarních
slavnostech květů a muziky.

16.50 – KVÍTKO, Mníšek pod Brdy
17.05 – KAMÝČEK, Kamýk nad Vltavou
17.25 – MLADÁ DUDÁCKÁ MUZIKA,
Strakonice
17.55 – DRAŽBA A KÁCENÍ MÁJE – hraje
Mladá dudácká muzika
FOTO: Petr Kubín - 2013

Pavel Blaženín

Koho a co spatříte a uslyšíte
14.00 – Z
 AHÁJENÍ STYLOVÉHO JARMARKU A PREZENTACE VÍN
14.00 – TŘEHUSK, Poberouní
14.50 – P
 RŮVOD KROJOVANÝCH ÚČASTNÍKŮ od mokropeské kapličky, hraje
TŘEHUSK
15.00 – S
 LAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ, slavnostní
otevření májového vína
15.05 – Vystoupení černošických dětí
15.30 – PRAMÍNEK, ZUŠ Černošice
15.55 – KLÍČEK, Řevnice
16.20 – KRKONOŠSKÝ HORAL, Vrchlabí

-- Loňské slavnosti byly úspěšné.
Jaké budou ty letošní? --

z města a okolí

Jazz Černošice 2014

Módní přehlídka

Letošní černošický mezinárodní
jazzový festival proběhne od 27. 5.
do 1. 6. 2014. Mimo jiné se opět
můžete těšit na jazzovou snídani a hudební produkce doslova po celých
Černošicích. Letošní novinkou by měl
být open air koncert na Mokropeské pláži. Více informací získáte v dalším čísle Informačního listu a na www.jazzcernosice.cz.

Kdy: čtvrtek 24. 4. v 19 hodin
Kde: K
 avárna Modrý domeček, Řevnice
Zveme převážně dámy, které zajímá móda na přehlídku modelů s možností nákupu od česko-švýcarské návrhářky Jarmily Tschanz, která miluje krajky
a brokáty. Vdala se do Švýcarska, kde si otevřela obchod s vlastními elegantními
kreacemi, kostýmy, šaty, látkovými taškami, které máte možnost vidět, vyzkoušet i zakoupit jako jediní v ČR před jejím definitivním návratem do Švýcarska.
Rezervace možná na sarka@os-naruc.cz. Vstupné 60 Kč.

Pavel Blaženín

Šárka Hašková

Nové knížky v městské knihovně v Černošicích
Beletrie:
ANDRLE, Jiří: Láska za lásku – knižní podoba
rozhlasového pořadu Láska za lásku, vysílaného
od roku 1997, který Jiří Anderle se svým rozhlasovým kolegou Vladem Príkazským darovali svým
posluchačům;
DAVOUZE, Marta: Dům v Bretani – kniha o ženě,
která po padesátce najde lásku, o níž snila od mládí, přestěhuje se do vzdáleného místa na severozápadním okraji Francie a provdá se za muže diametrálně odlišného od toho, s nímž prožila téměř
čtyřicet let. Není to román, ale humorně laděné
příběhy autorky, která je navzdory cize znějícímu
příjmení rodilá Češka;
EMINGEROVÁ, Dana: Legionář a sněžná žena
– povídky, neuvěřitelné příběhy autorčina stoletého
dědečka;
GRUBER, Václav: Miluj mě, nebo střelím – společenský román;
HOOVER, Colleen: Bez naděje – milostný
román;
LAXOVÁ, Renata: Dopis Alexandrovi – napínavý
příběh židovské dívky z Brna, které prozíraví rodiče
zachrání život tím, že ji samotnou odešlou z okupovaného Československa dnes již legendárním
vlakem “zachránce židovských dětí “ Nicholase
Wintona;
MANTEL, Hilary: Předveďte mrtvé – pokračování oceňované knihy Wolf Hall Hilary Mantelové
zkoumá jednu z nejtajemnějších a nejděsivějších
epizod anglických dějin: zkázu Anny Boleynové;
MAYLE, Peter: Podfuk jako víno – detektivní román o důmyslném zločinu, který je okořeněn Maylovým báječným popisem lahodných jídel, jemných
vín, nádherných scenérií a hravých, jiskřivých dialogů jednotlivých postav;
MEACHAM, Leila: Dlouhé stíny - nový bestseller

Takhle vypadal
letošní masopust

úspěšné autorky u nás proslulé fascinující rodinnou
ságou Poselství růží;
RÉVAY, Teresa: Bílá vlčice – příběh osudové
lásky na pozadí historických událostí otřásajících
Evropou 20. století: od první světové války přes
bolševickou revoluci v Rusku až k nejkrutější válce,
kterou svět poznal;
SEDARIS, David: Když vás pohltí plameny –
americký humoristický román;
SVĚRÁK, Zdeněk: Po strništi bos – knihu autentických vzpomínek vypráví Zdeněk Svěrák optikou
sedmiletého chlapce. Povídky jsou laskavé, humorné a dojemné;
ULČ, Ota: Čech částečným Číňanem – politický
cestopis plný dramatického děje a zajímavostí nejen čínských. Zároveň nás autor čtivě a s humorem
provádí exotickou Čínou;
VERMES, Timur: Už je tady zas – Co kdyby Hitler v roce 1945 nespáchal sebevraždu, ale jenom
usnul. A co kdyby se probudil v roce 2011? Satirický román, který okupuje přední místa německých
literárních žebříčků.
Naučná literatura:
BRIDGMAN, Roger: 1000 světových objevů
a vynálezů - ilustrovaná encyklopedie nabízí skutečné příběhy pozoruhodných vynálezů a objevů
počínaje okamžikem, kdy pravěký člověk poznal,
jak rozdělat oheň, až po nejnovější vývoj v genetickém inženýrství;
BUDDÉE, Gisela: Berlín - průvodce;
CÍLEK, Roman: Služebníci zla - známý spisovatel a publicista Roman Cílek nám umožňuje nahlédnout za oponu nacistických tajných služeb;
GAMLIN, Linda: Alergie od A do Z - kniha je
souborem nejnovějších poznatků o tomto typu
onemocnění. Najdete v ní řadu rad, jak snížit svůj

kontakt s alergeny, přehled všech užívaných testů
a způsobů léčby včetně alternativních postupů;
MERLIN, Václav: Na co se často ptáte - publikace vychází z dlouhodobých zkušeností renomovaného dětského psychologa. Autor se věnuje nejčastějším dotazům a situacím, se kterými přicházejí
klienti do pedagogicko-psychologické poradny;
SIGNIER, Jean-Francois: Tajné společnosti kniha poskytuje přehled všech tajných společností, jak postupně vznikaly v průběhu dějin v různých
částech světa.
Pro děti a mládež:
DE BECKER, Geneviére: Velká encyklopedie
Země - v knize si čtenáři osvojí základy astronomie
a geologie, poznají různé typy krajin a podnebí,
dozví se o přírodních katastrofách, které zemi postihují, a o nebezpečích, která jí hrozí, i o tom, jak
se jim bránit;
ECKERTOVÁ, Lenka: Hustej internet - v knize
jsou zábavnou formou dětem představeny nástrahy
virtuálního světa. Jsou stejně nebezpečné jako ty
z reálného života;
FLANAGAN, John: Hraničářův učeň – 12. Královská hraničářka - fantasy literatura;
GIER, Kerstin: Rudá jako rubín - román pro dívky;
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

FOTO: Max Král

FOTO: Eliška Cejnarová

FOTO: Eliška Cejnarová

-- Masopust očima dětí ze ZUŠ, výtvarného oddělení - foto. -21
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Výstava fotografií
Autora Emanuela Otavského jste mohli poznat již na výstavě fotografií z Českého Středohoří. Dubnová výstava je výsledkem jeho putování
do Alp, která podnikal od roku 1981. Zachycená monumentální strohá
krása horských velikánů a rozmanitost divoké horské přírody Švýcarska
vypovídá o zasvěceném pozorovateli a znalci krajiny.

Jarní trhy
Tradiční jarní trhy na dobřichovickém zámku připadají letos na sobotu
12. dubna. Pro děti budou připraveny tvořivé dílničky. Budou si moct
upéct jidášky, namalovat kraslice nebo si uplést pomlázku. Od 15 hodin
se mohou těšit na pohádku Zajíček a velká mrkvová záhada. Nebudou
chybět ani stánky trhovců. Pro malé i velké budou u řeky soutěže a hry.
(dan)

Opravy chladniček, mrazniček
a průmyslového chlazení
Aleš Rozenský, Praha 5 - Radotín
mobil: 606 83 44 85

Hledám studentku nebo důchodkyni,
na hlídání 4 a 9-letého syna z Černošic,
v odpoledních hodinách.
tel. 737 184 921

Anglická družina s rodilým mluvčím
odpoledne plné her, tvoření, výuky Aj,
malování, sportování a zábavy pro děti
od 1. do 3. třídy
doprovod ze školy zajištěn
poslední volná místa

Letní prázdninové příměstské tábory
30. 6.–4. 7. Australian sunny days
7. 7.–11. 7. English sunny days
18. 8.–22. 8. American sunny days
25. 8.–29. 8. In the footsteps of dinosaurs
pro děti od 5 do 10 let

Více info na www.wonderclub.cz

Malířské práce Mecka
opravy omítek
štěrkování , štukování
kompletní malířské práce
drobné stavební práce
Karlík 1068 tel .777 338 937
Email : mecka.r@seznam.cz

Prodejna české lidové výroby
Hana Rozenská – Radotín, Vrážská 1531 (vedle nádraží)

Nabízíme zboží výhradně Českých výrobců
keramika l košíkařina l dřevěné hračky l ubrusy
Po-Pá 9-12, 13-17 So 9.30-11.30
tel.: 257 910 922, 603 44 99 40, www.uva.hu.cz

TAXI

B+B

TAXI

Octávia combi

Km 14,90 Kč centrum 350,– letiště 450,–
Předobjednávka tel. 603 414 823
B.Bazika Ukrajinská 1480, Černošice
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