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Zajímavé předvánoční akce se chystají po celém městě
FOTO: Petr Kubín
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-- K nejkrásnějšímu období v roce patří neodmyslitelně i kulturní zážitky. --

Rok uběhnul jako voda a už je tu zase čas předvánoční. A s ním i mnoho zajímavých
akcí pro všechny generace.
Odstartuje rovnou tou největší – Mikulášskými trhy
u Centra Vráž. Příznivci hudby si mohou vybrat
z celé škály adventních koncertů. V kostele Nanebevzetí Panny Marie zazní nejkrásnější díla
světové duchovní hudby v podání Černošické
komorní filharmonie a Pražských pěvců. Folklórní
soubor Pramínek zase vystoupí s vánočními koledami u Mokropeské kapličky. Vánoční koncerty
FOTO: archiv zpěvačky

-- Irena Budweiserová --

proběhnou také v Club Kinu. Zde se můžete těšit na závěrečný koncert oslav 60 let ZUŠ, který
nese podtitul Vánoční nálady, dále adventní koncert Ireny Budweiserové či Dech Band s Black
Notes. Adventní koncert připravují i v modlitebně
Církve bratrské, kde proběhne také Dětská vánoční slavnost.
Děti se mohou těšit rovněž na divadla na Miku-

lášských trzích a v Club Kinu, kde Divadlo Akorát
zahraje pohádku Princezna se zlatou hvězdou.
Štědrý den si potom můžete zpestřit vánočními
bohoslužbami v kostele Nanebevzetí Panny Marie,
kde nebude chybět ani tradiční Rybovka, a také
v modlitebně Církve bratrské. Slavnostní bohoslužby proběhnou i na Boží hod vánoční a na Nový rok.
Mnoho pěkných akcí proběhne i v okolních obcích.
Dana Jakešová
Podrobné informace k adventním akcím najdete
v textech na stranách 18-22.

Adventní koncert Ireny Budweiserové
Kdy: pátek 19. 12. ve 20.00
Kde: Club Kino
Po delší odmlce bude v Černošicích opět vystupovat Irena Budweiserová a její doprovodná kapela Fade In. Tentokrát to ovšem nebude v místním kostele, ale v prostorách Club Kina. V první
části představení uslyšíte nové spirituály a gospely z CD Hold On, které vyšlo v první polovině listopadu. Druhá část koncertu pak bude patřit vánocům, zazní spirituály a gospely věnované tomuto
svátečnímu období spolu s vánočními písněmi ze
staré Anglie, Francie, Španělska a Čech.
Že vám jméno Irena Budweiserová nic moc
neříká? Ale znáte ji určitě. Stačí si vybavit skupinu
Spirituál Kvintet, do níž nastoupila ještě během

svého studia na konzervatoři v roce 1980, a ve
které až na kratší odmlku působila až do konce
roku 2010. Mezitím ale v roce 1988 vznikla její
doprovodná skupina Fade In složená z excelentních muzikantů. Peter Dvorský zde hraje na
kontrabas, Jaroslav Šindler a Miroslav Linka
hrají na kytary. A s touto kapelou koncertuje dodnes. Irena sama rozšířila své působení na pódiu
o perkusivní nástroje, jako je například djembe či
kabasu.
Vstupenky na koncert můžete zakoupit za 160
Kč v předprodeji (Minimarket u černošického nádraží) nebo za 180 Kč na místě před koncertem.
Srdečně zve město Černošice.
Pavel Blaženín

inzerce

LPG® DAY SPA exklusivně pro Vás v Černošicích
UNIKÁTNÍ FRANCOUZSKÉ PŘÍSTROJE PRO ZDRAVÍ A KRÁSU
LPG NEW LIPOMASSAGE - BODY THERAPY:
ZEŠTÍHLENÍ A ODBOURÁNÍ TUKŮ
MODELACE POSTAVY
VYHLAZENÍ CELULITIDY
ZPEVNĚNÍ POKOŽKY
LYMFODRENÁŽ CELÉHO TĚLA

LPG NEW ENDERMOLIFT - FACE THERAPY:
+80% PRODUKCE KYSELINY HYALURONOVÉ
+21% ZPEVNĚNÍ POKOŽKY
+46% TVORBA NOVÉHO ELASTINU
+23% VYHLAZENÍ VRÁSEK

Rozjasňující účinky a detoxikace již po prvním ošetření.
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Salon KP MEDICAL (OC Vráž 1. p.) l Mokropeská 2027, Černošice l Tel. 311 329 411, 602 771 540
www.kpmedical.cz

z radnice

Kalendář
na podporu
haly
Milí občané Černošic,
během posledních dvou
měsíců vznikl jedinečný kalendář. Je upřímným vyjádřením několika věcí, které nám
v Černošicích dávají důvod
k radosti.
Kalendář vznikl na podporu nové sportovní haly u ZŠ.
Na její výstavbu jsme získali
částečnou státní dotaci, část
ušetřili v městském rozpočtu
a na zbylou část probíhá veřejná sbírka. Do té
se zapojily již desítky lidí a je na třech čtvrtinách
potřebné částky. Kalendář nafotili bez nároku na
honorář místní fotografové, zpracoval místní grafik a za nákladovou cenu vytiskla místní tiskárna. Na jeho stránkách najdete fotografie většiny
místních spolků, které projekt velmi podporují
a na možnost sportovat v hale už dlouho netrpělivě čekají, stejně jako všechny děti z naší školy.
Kalendář se prodává za 200 Kč a veškerý výnos z prodeje půjde do veřejné sbírky na halu.
Patronkou haly a spoluautorkou úvodního slova v kalendáři je olympijská vítězka, naše milá
paní Věra Čáslavská.
Jako ochutnávku Vám přinášíme titulní stranu –
děti z naší školy vyfocené tam, kde již deset let je

místo haly jen díra… Uvnitř kalendáře najdete povedené fotografie plné vtipu a pozitivní energie.
Jsou na nich lidé z níže uvedených spolků a oddílů, z nichž většina využije halu celoročně, jiné
sezónně (hokejisti pro letní přípravu, fotbalisté
pro zimní apod.). Navíc jistě vzniknou další oddíly,
jako třeba basket a badminton, které zatím neměly žádnou možnost v našem městě fungovat.
Obsah kalendáře: Základní škola, úvodní
slovo Věry Čáslavské a starosty města, SK Černošice – oddíl hokeje, kroužek florbalu při ZŠ,
oddíl gymnastiky (t. č. jako TJ Pedagog Modřany), Sokol Černošice – oddíl stolního tenisu,
SK Černošice – kopaná, SK Kazín – Dolní Mokropsy, Karate Černošice, Sokol – oddíl gymnastiky, Sokol – rodiče a děti, Volejbal Černo-

šice, Hasiči Mokropsy, Krasobrusle Černošice,
a souhrnný kalendář na rok 2016.
Kalendář můžete zakoupit mj. v pokladně
Městského úřadu, v Technických službách,
v Minimarketu u nádraží, ve vinotéce Cellarius
v Centru Vráž a též na vybraných akcích včetně
mikulášských trhů, popř. u vedoucích oddílů,
které na kalendáři spolupracovaly. Počet výtisků
je omezen!
Více informací o sportovní hale a o tom,
jak se lze zapojit a projekt podpořit –
www.procernosice.cz.
Přeji Vám s tímto jedinečným kalendářem vše
nejlepší v roce 2015.
Filip Kořínek
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Venkovní sportoviště a divadlo/letní třída u základní školy
Letos v létě městská rada zadala
zpracování projektové dokumentace na venkovní sportoviště s atletickým oválem u naší základní školy
a venkovní hlediště s jevištěm,
které by bylo možné využívat i jako
letní třídu. Zakázku získala zkušená
firma Sportovní projekty spol. s r. o.
Představujeme Vám finální verzi
upravené studie (výchozí studii
jsme zde v IL otiskli již dříve). Zde je
stručný popis některých důležitých
a zajímavých aspektů:
• Návrh optimálně využívá terénní konfiguraci a plochu 7000 m2 pozemků pod školou,
které město letos získalo do svého vlastnictví jako nutnou podmínku pro jakékoliv
budoucí využití ve prospěch školy a našeho města
• Umístění oválu a sportovišť v rámci možností minimalizuje terénní úpravy, zároveň
respektuje stávající inženýrské sítě
• Ovál je navržen v délce 200 metrů, doplněný o rovnou „stovku“ s doběhem 20 m
• Uvnitř oválu jsou umístěna tři venkovní hřiště pro míčové hry, v jeho krajích prostor
pro různé atletické disciplíny
• Na západní straně je umístěna dráha a doskočiště pro skok do dálky
• Ve střední a severní části jsou umístěny posilovací a obratnostní prvky
• Návrh zachovává možnost průchodu od
školy k nádraží (do ul. Z. Škvora), i když
delší oklikou proti dnešku
• Návrh přináší optimální bezbariérové napojení od hlavního vchodu školy do ulice
Střední, která oblast školy spojuje s centrem Černošic
• Parkové cestičky jsou navrženy současně
k využití jako běžecké a obratnostní cvičení
a soutěže
• Oplocení se zamýšlí pouze s ohledem na
sportovní využití (míčové hry), jinak areál
bude otevřený
• Parkové cestičky i venkovní hřiště v oválu
budou vybaveny osvětlením

AUTOR: Sportovní projekty spol. s r.o.

• V severní části je umístěno venkovní hlediště pro cca 320 diváků, s dalším místem
k stání či sezení na přírodním terénu po
stranách
• Jeviště je originálním architektonickým
návrhem dřevěné stavby, která kombinuje využití jako téměř plnohodnotné jeviště
(včetně divadla s několika úrovněmi kulis a
stupni např. pro dětský sbor) a využití pro
letní školní třídu (děti na pevných stupních
místo nutnosti manipulace s židlemi)
• Na severním okraji je navržena řada parkovacích míst podél Školní ulice.
O návrhu již probíhá diskuze mezi zastupiteli, rozhodně přínosná – víc hlav víc ví. Některé připomínky jistě necháme zpracovatele
dále prověřit. Jsme otevřeni i komentářům ze
strany širší veřejnosti.
Odhad nákladů na vybudování celého areálu činí cca 20 milionů korun, ale bude ještě
zpřesněn v rámci zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení. V městském rozpočtu prostředky na tento záměr ve
střednědobém horizontu nemáme. Projekt
zahrneme do žádosti o další finanční dotaci
na podporu vybavenosti naší školy a rozšíření její kapacity, kterou budeme podávat
na počátku prosince na Ministerstvo financí
ČR. Naděje na úspěch je zřejmě menší než
u sportovní haly a půdní vestavby, ale třeba
připraveným štěstí přeje…
Filip Kořínek

SHRNUTÍ PROJEKTŮ A ZÁMĚRŮ – ZÁKLADNÍ ŠKOLA A SPORT
Pro pořádek dovolte rekapitulaci záměrů kolem základní školy a rozlišení, co je již reálné
a co je zatím jen „hezký obrázek“:
Připravené a potvrzené projekty (s využitím dotací a veřejné sbírky (hala)):
Realizace v roce 2015
• Zateplení a nová fasáda nejstarší, prostřední budovy
• Půdní vestavba pěti nových učeben v prostřední budově
• Sportovní hala (dotace, město + probíhá veřejná sbírka)
• Výměna stoupaček v budově s kuchyní a jídelnou
• Doplnění chybějících venkovních žaluzií na budově prvních tříd
• Úprava prostranství / parkoviště před hlavní budovou
Studie ve fázi přípravy projektové dokumentace, není zajištěno financování:
• Centrální vchod a šatny
• Venkovní sportoviště s oválem a venkovní divadlo/třída
• Přístavba venkovních toalet u dětského hřiště
Více informací najdete na www.mestocernosice.cz v sekci Projekty a dotace – Strategické záměry – Základní škola a sport.
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Jednou větou...

v kontaktním místě, které bylo dosud k dispozici
1x měsíčně v prostoru městského úřadu.

• Členové místních sportovních spolků se
nechali nafotit do kalendáře na podporu sportovní haly, který pro nás bez nároku na honorář
zpracovali místní fotografové a grafik a za nákladovou cenu vytiskla místní tiskárna; náhled
kalendáře najdete v tomto čísle IL a koupit jej
můžete na pokladně městského úřadu, v některých obchodech a při větších společenských
akcích. Počet výtisků je omezen. Prodává se za
200 Kč a celý výnos půjde do veřejné sbírky na
podporu haly. Děkujeme!
• Úřad práce pro Prahu–západ přesunul své
kontaktní místo z Kartouzské ulice na Smíchově
do Dobrovského ulice 25 na Praze 7.
• V Chuchli došlo k uzavření průjezdu kolem
železniční trati ve směru od Radotína do Prahy; společně s radotínskou radnicí jsme s tím
vyjádřili zásadní nesouhlas, protože nám citelně zhoršil dostupnost Prahy automobilovou
dopravou.
• Rada města jako své poradní orgány ustanovila následující pracovních komise, ve kterých
mohou pracovat jak radní/zastupitelé, tak i zástupci veřejnosti (pokud některá odpovídá Vaší
odbornosti a zájmu a jste připraveni se zapojit
do práce ve prospěch města, prosím napište):
komise pro vzhled města a životní prostředí,
sociální komise, stavební komise, komise pro
školství, komise pro spolkovou činnost a komunitní život, komise pro dopravu a bezpečnost,
komise pro rekonstrukci železnice.
• Všeobecná zdravotní pojišťovna se pro klesající zájem již v příštím roce nechystá pokračovat

• Odchod ze školy ke konci roku ohlásilo 6
učitelů a o situaci se jednalo na zastupitelstvu,
na zvláštní schůzce radních, zastupitelů a zástupců města ve školské radě s ředitelkou školy
a na školské radě; rada města přijala usnesení,
kterým podpořila dosavadní i plánované kroky
nového vedení školy.
• Na zápas černošických Tygrů proti Lvu Slaný
přišlo přes 500 diváků a pomohli týmu k vítězství 9:5 a průběžnému prvnímu místu v tabulce.
Gratulujeme! A díky organizátorům za domácí zabijačku, která souběžně probíhala před
stadionem.
• Do školské rady byl za město místo Ing. Daniely Göttelové jmenován doc. PhDr. Karel Müller, PhD.; z řad členů školské rady za učitele
odstoupila paní učitelka Bc. Magdaléna Capková a nahradit bude brzy potřeba také paní učitelku Mgr. Evženii Němečkovou, která ze školy
rovněž odchází.
• Povodňová komise schválila povodňový plán
pro rekonstrukci černošického jezu.
• Díky úspěchům s žádostmi o dotace na vybavení kulturního sálu a nákup vozu Iveco jsme
nyní narazili na strop dotační podpory v režimu
„de minimis“, a tak náš podíl na ceně nové multikáry FUMO pro Technické služby bude místo
360 tisíc Kč činit cca 1,8 milionu (z celkové
ceny 3,4 mil. Kč).

tostarosta za TOP 09 (Petr Wolf) a jeden radní
za Nezávislé pro Černošice (Šimon Hradilek).
• Předsedou kontrolního výboru byl podle zavedeného zvyku otevřených radnic zvolen zástupce
nejsilnější strany, která není zastoupena v radě,
v našem případě Tomáš Jandura za Trojlístek.
• Vláda ČR rozhodla o ukončení procesu
transformace České pošty (nebude z ní akciovka), což znamená i uvolnění jejích rukou v nakládání s majetkem; pro Černošice by se tím
mohla usnadnit cesta k znovuzískání pozemku
za samoobsluhou Bobík (Billa); okamžitě jsme
dopisem oslovili generálního ředitele České
pošty s příslušnou žádostí.
• Zastupitelé schválili návrh, aby do budoucna
dostávali podklady k jednání už jen elektronicky
a ušetřili tak stohy papíru.
• Tři občané reagovali na výzvu v minulém čísle
IL nabídnout své znalosti a svoji pomoc městu
a zapojit se do práce poradních komisí či výborů. Děkujeme a těšíme se na spolupráci.
• Přeji Vám hezké předvánoční období, dobré
nápady při výběru vánočních dárků pro Vaše
blízké (i od nich pro Vás), spoustu příjemných
a zábavných setkání na předvánočních besídkách – a pak už šťastné a veselé Vánoce prožité
v pohodě a ve zdraví.
Filip Kořínek, starosta
filip.korinek@mestocernosice.cz

• Zastupitelstvo zvolilo novou radu města ve
složení starosta a další čtyři radní za Věci černošické (Filip Kořínek, Lenka Kalousková, Milena
Paříková, Karel Müller, Tomáš Kratochvíl), mís-

Nová legislativa přinesla nová pravidla pro kácení stromů
Od 1. listopadu 2014 začala platit nová vyhláška
o ochraně dřevin a jejich kácení, a ta mění podmínky pro kácení stromů. Nově bude možné kácet bez povolení ovocné dřeviny i u rekreačních
objektů a v zahrádkářských koloniích. Naopak
ostatní dřeviny s obvodem kmene větším než 80
centimetrů ve výšce 130 centimetrů budou potřebovat povolení. Kácení se doporučuje v období vegetačního klidu.
„Ke změnám jsme přistoupili z několika důvodů. Předchozí podoba vyhlášky diskriminovala
vlastníky staveb pro rodinnou rekreaci a majitele zahrad v zahrádkářských koloniích. V zahradách, které byly definovány jako pozemek
u rodinného či bytového domu, stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti, bylo možné kácet
všechny dřeviny bez povolení, ovšem tím pádem
nemohli žádné dřeviny kácet např. zahrádkáři či
majitelé rekreačních objektů,“ vysvětluje Vladimír
Mana, náměstek ministra pro legislativu. „Navíc
vzhledem k nejasné definici došlo v některých

částech republiky ke značnému úbytku zeleně, obdrželi jsme mnoho stížností od veřejnosti
a také přímo od měst a obcí. Vyhláška vyvolávala
i mnohé sousedské spory a administrativy úřadům naopak přibylo.“
Vyhláška tak upravuje právě spornou definici
zahrady. Ta se nově řídí katastrem nemovitostí
a zavádí možnost kácet ovocné dřeviny ve všech
zahradách v obci, včetně většiny nádvoří, náměstí či parků, a to zcela bez povolení. Naopak
povolení bude potřeba na kácení všech neovocných dřevin. „Neovocné stromy v zahradách
plní zásadní společenské funkce, jako je například snížení prašnosti a hluku, produkce kyslíku apod. Je tedy i ve veřejném zájmu, aby se
ke kácení přistupovalo s respektem,“ doplňuje
náměstek ministra pro ochranu přírody Vladimír
Dolejský.
O povolení pokácet neovocné dřeviny bude
zapotřebí žádat u orgánu ochrany přírody (obecní či městský úřad), a to pro pokácení stromů

s obvodem kmene větším než 80 centimetrů ve
výšce 130 centimetrů. Správní úkon nebude žadatele stát ani korunu. Obvykle ve lhůtě 30 dnů
bude pak mít orgán ochrany přírody povinnost
rozhodnout. Povolení bude nutné žádat pouze
pro vzrostlé neovocné dřeviny.
Z podkladů Svazu měst a obcí ČR zpracovala
Dana Jakešová

Mobilní přepážka
VZP asi naposled
V úterý 2. 12. 2014 bude od 9 do 15 h v zasedačce Městského úřadu Černošice fungovat
„mobilní přepážka“ Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) – je možné zde řešit veškerou
běžnou agendu a dotazy, pouze s výjimkou
hotovostních plateb.
Magdalena Košťáková
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Co říká o rekonstrukci trati ministerstvo dopravy
Svazek obcí Region Dolní Berounka na návrh
starosty Černošic letos v červnu přijal společné
stanovisko a obrátil se na českou vládu, ministra dopravy a středočeského hejtmana s žádostí
o urychlení přípravy a realizace záměru přeložit vysokorychlostní a nákladní dopravu zcela
mimo údolí Berounky. Z pověření pana ministra sdělil jeho náměstek Kamil Rudolecký
následující:
Nová trasa Praha – Beroun je i po loňské
revizi zanesena v dokumentu „Politika transevropských dopravních sítí (TEN-T)“ jako novostavba konvenční železniční tratě, s předpokládaným dokončením v roce 2050. Naproti
tomu stávající trať v údolí Berounky je určena
k modernizaci, s předpokládaným dokončením do roku 2030.

Ve schválené a aktualizované Politice územního rozvoje České republiky 2008 je nová
trasa sledována jako součást vysokorychlostního koridoru ve směru Plzeň, SRN. Stejně
tak je tato trasa zanesena v aktualizovaných
Zásadách územního rozvoje Středočeského
kraje a Zásadách územního rozvoje Hlavního
města Prahy.
V dokumentu „Dopravní sektorové strategie, 2. fáze“ byla předmětná trasa posouzena
jako dopravně společensky potřebná a environmentálně přijatelná.
Ve druhé polovině roku 2014 se předpokládá dokončení zpracování územně-technické
studie nové trasy, včetně projednání její finální
podoby v několika variantách. Následně bude
v roce 2015 zadána „Studie proveditelnosti

Zajímavosti z Městské policie
• V dopoledních hodinách
vyjížděla 24. října hlídka
strážníků MP Černošice
na základě oznámení do
hotelu Kazín v ulici Vrážská
v Černošicích. Zde mělo
dojít k napadení osoby
a poškození majetku. Hlídka po příjezdu na místo zjistila, že se zde zdržuje muž, který byl oznamující osobou označen za agresora. Agresivní muž v uvedeném
hotelu vykopl dveře na jednom z pokojů a napadl zde ubytovanou ženu. Dalším šetřením
hlídka zjistila, že se jedná o muže, který byl
v minulosti přítelem napadené ženy. Hlídka na
místě provedla všechny nezbytné prvotní úkony a celou situaci zdokumentovala. Celá udá-

Kontaktní pracoviště
Úřadu práce nově na Letné
Doposud bylo sídlo Kontaktního pracoviště Úřadu
práce ČR Praha-západ v Kartouzské ulici na Praze 5. Nyní se ale stěhuje na novou adresu, a to
Dobrovského 1278/25, Praha 7 – Letná, kde
sídlí i generální ředitelství Úřadu práce ČR. Na
této adrese zahajuje svůj provoz od 1. 12. 2014.
Miroslav Plaňanský
ředitel Kontaktního pracoviště
ÚP ČR Praha-západ

TOHLE SI BUDETE

PAMATOVAT!
Zapamatujte si číslo naší

Městské policie

606 707 156

Všechna stávající čísla platí i nadále.
Uložte si je do telefonu pro případ potřeby:
606 707 156, 724 060 620 (1. hlídka),
605 255 450 (2. hlídka).
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lost byla předána k projednání příslušnému
správnímu orgánu jako podezření z přestupku
proti majetku a občanskému soužití.
• 6. listopadu v dopoledních hodinách došlo
u budovy ZŠ v Mokropsech ke krádeži jízdního kola. Tato událost byla oznámena hlídce
městské policie, která na místě provedla šetření celé události. Tímto šetřením vyšlo najevo, že uvedené jízdní kolo bylo připoutáno ke
stojanu na kola a pachatel krádeže tuto jistící
překážku překonal pravděpodobně štípacími
kleštěmi. Celou záležitost strážníci předali na místě přivolané hlídce Policie ČR, a to
jako podezření ze spáchání trestného činu
krádeže.
• Při hlídkové činnosti dne 6. listopadu hlídka MP objevila havarované osobní motorové

pro stavby rychlého spojení RS 3 Praha – Plzeň“, která v roce 2016 vybere jednu z doporučených variant územně technickou studií.
Tato výsledná varianta bude doporučena ke
konečné realizaci.
Předpokládané časové období na vyhodnocení všech variant řešení rychlého spojení
plně odpovídá kvalitativní náročnosti záměru,
zejména pak ve vztahu k definitivnímu územnímu řešení a nezbytným jednáním na úrovni
kraje a jednotlivých obcí.
Z výše uvedeného vyplývá, že projektová
příprava nové trasy železničního spojení Praha – Beroun mimo údolí řeky Berounky nadále
pokračuje. K její výstavbě je Česká republika
vázána národními, ale i evropskými strategickými dokumenty.
vozidlo Renault Clio světlé barvy, které narazilo do dopravního značení mezi městem
Černošice a obcí Třebotov, část Solopisky.
U havarovaného vozidla se nikdo nenacházel.
Z tohoto důvodu byla na místo přivolána Policie ČR, která si celou věc na místě převzala.
• V nočních hodinách dne 10. 11. byla hlídka
MP Černošice požádána o součinnost s Policií ČR Řevnice, a to ve věci pátrání po pachatelích krádeže vloupáním do objektu restaurace Na hřišti v Mokropsech. Hlídky provedly
kompletní prohlídku celého okolí restaurace
a části Mokropsy. Bohužel pachatele krádeže
se nepodařilo zadržet. Dále bylo zjištěno, že
hlídka MP kontrolovala uvedený objekt v 1.45
hodin, přičemž v době kontroly nebyly na objektu zjištěny žádné známky násilí. Celá událost je v šetření Policie ČR Řevnice.
Gregor Dušička
Městská policie Černošice

Strážníci na přechodech u školy dohlíží
na bezpečnost dětí
Všichni obyvatelé Černošic a některých
okolních obcí se mohou každé všední
ráno setkávat se strážníky na přechodech
pro chodce v blízkosti škol a na frekventovaných komunikacích. Tuto činnost vyvíjí
městská policie proto, aby zajistila zejména našim nejmenším bezpečný přechod
přes ulici. V žádném případě zde strážníci
nejsou proto, aby děti fyzicky přes uvedené přechody převáděli, ale aby dohlédli na
jejich bezpečnost. U všech dětí je důležité
od nejmenšího věku vypěstovat návyk na
to, aby se před vstupem do komunikace
rozhlédly, a aby dokázaly ony samy zhodnotit, zda je bezpečné komunikaci přejít.
Tyto návyky v žádném případě nezískají,
pokud jsou do školy každý den přivezeny
a odvezeny auty svých rodičů. Jsou to právě rodiče, kteří se nejvýznamnějším způ-

sobem podílí na jejich výchově, do které
náleží mimo jiné i jejich bezpečnost.
Strážníci se občas setkávají i s rodiči,
kteří nevybíravým způsobem na strážníky
pokřikují z oken svých plechových miláčků. Bohužel na takové jednání veřejnosti,
respektive několika jedinců, jsme si již
pomalu přivykli a musím říci, že to svědčí
něco o současné společnosti. Strážníci
nemohou z daného místa odejít a věnovat
se jiné činnosti, neboť jsou pro ně určující
požadavky zaměstnavatele, který stanoví
pořadí důležitosti jednotlivých úkolů. Není
tedy možné přechod opustit a jít řešit nějaký přestupek, byť je to na dohled od jim
svěřeného přechodu pro chodce, neboť
bezpečnost dětí je v danou dobu prioritou.
Gregor Dušička
Městská policie Černošice

z vašich reakcí

Reakce na uvedenou informaci v Jednou větou
V říjnových IL na straně 5 pod názvem „Jednou větou...“ uvedl starosta Filip Kořínek mimo
jiné i noticku, že na město byla podaná žaloba
proti nově schválenému územnímu plánu, kterou podali manželé, kteří nesouhlasí se vznikem
nových stavebních parcel v Husově ulici. Pan
starosta řekl A, ale neřekl B.
Tito manželé zde postavili svůj rodinný dům
na stavební parcele v roce 2012. Pozemek zakoupili jako stavební parcelu od firmy, která tyto
změněné parcely zakoupila od města ještě za
doby Mgr. Aleše Rádla, aniž by znali nějakou
„pochybnou historii“ těchto pozemků. Kde byl
v té době starosta Kořínek, aby se alespoň pokusil těmto převodům zabránit?, že dnes majitele těchto pozemků takto dehonestuje. Toto je
pouze vysvětlení, že si tito manželé postavili dům
na volné louce.
A nyní pár slov k podané žalobě, jejíž jsem
nejenom já, ale i ostatní obyvatelé této oblasti
velkou podporovatelkou.
S vedením města jsme se snažili jednat, a to
velmi dlouhou dobu (konkrétně se starostou

Kořínkem a panem Hlaváčkem). Téměř všichni
obyvatelé této lokality podali k této změně námitky (které byly vypořádány, pokud se to dá
takto vůbec nazvat, neskutečným způsobem),
a to především z důvodu, že mimo zmiňované
náhrady za bývalou MŠ, kterou zde až donedávna město nemělo v úmyslu budovat (vše je
podložené e-mailovou korespondencí, která je
součástí žaloby), zde touto změnou vnikly i další
stavební parcely, a to nejenom v Husově ulici,
ale také podél celé Kollárovy ulice. Ne jenom
nám, ale i ostatním obyvatelům, kteří sem pravidelně chodí na vycházky a mají tuto lokalitu
rádi, se nelíbilo, že by se najednou místo určené
k relaxaci a odpočinku mělo změnit na stavební
parcely, jenom z důvodu, aby si město vyřešilo
„právní spor“, který se dal řešit i jinou a především šetrnější cestou!
Pevně věříme, že společnými silami se nám
podaří tento spor obhájit a uchráníme toto místo
od další výstavby!
Za obyvatele a příznivce této lokality
Jitka Vlasáková a manželé Kučerovi

Veřejný prostor v Mokropsech
V listopadovém IL jsem zahlédl titulek „Jak dál
s pláží“. Trochu mě vylekal, ale zároveň jsem byl
zvědavý. Nic nového jsem se nedozvěděl, řeší se
jen stánek.
Tolik „potřebný“ servis tu máme. Hravě se
o něj postarají zavedené místní podniky, jejichž
nabídka je rozmanitá: Hřiště SK Kazín, Luna,
U mlýna, vše v dosahu do sta metrů (běžná vzdálenost od vody k stánku). Mokropsy dále nabízí
tradiční restauraci U Králů a dnes již také tradiční
Steak House nově U Libuše.
Úklid pláže. Vše kolem uklízí TS, i kelímky,
které doputují do okolí, a navíc údržbu nicotného
procenta zelené plochy ve městě TS snad ani nepocítí. Objemný koš na odpadky by byl dobrý.

Abych nebyl špatně pochopen - nechci říct,
že problémem je stánek. Provozní doba stánku
byla poslední dvě sezony upravena (za tento
krok, který částečně přispěl ke zklidnění opravdu nepřijatelné situace, jsme náležitě vděční)
a provozovateli stánku nemůžeme obecně nic
vytknout. On totiž za veřejné prostranství nemůže nést žádnou odpovědnost, zvláště po zavírací
době, kdy na pláži žádná zavírací doba vlastně
není, protože se prostě nedá zavřít.
To, co tu v sezóně prodloužené globálním
oteplením (klimaskeptici prominou) snášíme téměř každý den, není vhodné uvádět. Chodíme
spát s hrůzou „co zas dneska bude?“! Jsme nuceni k extrémně častému volání MP nejen z dů-

Reakce za město k příspěvku Jitky Vlasákové a manželů Kučerových
K tématu územního plánu v této lokalitě byla
již zveřejněna řada stanovisek, přesto považujeme za vhodné krátce na tento příspěvek
reagovat:
• Vymezení funkční plochy pro školku v této
lokalitě (nedaleko školky bývalé) a nabytí
předmětného pozemku do vlastnictví města
považujeme za velmi důležité pro obyvatele
celého města. Pozitiva této změny vnímáme
jako výrazně převažující nad negativními dopady spojené se vznikem tří nových stavebních parcel v Kollárově ulici (za podmínky
rekonstrukce této ulice investorem).
• Odpor majitelů sousedních pozemků je
lidsky pochopitelný, ale nepovažujeme za
správné, aby se tomuto subjektivnímu pohledu v dané věci podřídil zájem obyvatel celého města.
Tomáš Hlaváček
člen zastupitelstva

vodu rušení nočního klidu, ale i kvůli častému
vykrádání stánku apod. Nám tyto věci prostě vadí
a pochybuji (při vší úctě), že by se to někomu
před domem líbilo.
Není na zdejší přírodní plovárnu, která své
základní funkci vcelku dobře slouží, upírána pozornost z důvodu, že stav veřejného prostoru
našeho města je docela tristní, že nic jiného tu
není? Nebylo by dobré energii spíš věnovat jeho
rozvoji? Pak by možná nebylo nutné tento malinký plácek na konci města znásilňovat a uměle
„vylepšovat“ a nechat ho takový, jaký má být –
pěkné místo u řeky.
Pojďme si to tady v Černošicích udělat hezké!
Petr Nový
předseda OS Mokropsy

z radnice

Změny jízdních řádů na trati Praha – Beroun
V neděli 14. prosince 2014 začne platit nový jízdní řád na železnici a částečně se změní také jízdí
řády vlaků v Černošicích. Na druhém konci Prahy
mezi Běchovicemi a Úvaly pokračuje i v příštím
roce stavba koridoru, která ovlivňuje jízdní řád linky Řevnice – Černošice – Praha – Úvaly. A také
se částečně změnily jízdní řády vlaků v dálkové
dopravě, kterým se musely v některých případech regionální spoje mírně přizpůsobit, aby se
všechny vlaky na trať vešly a poskládaly. Počet
spojů zůstává v Černošicích zachován, jen se
u některých vlaků změní časy odjezdů a místa,
kde zastavují.
Ráno z Černošic do Prahy
Všechny ranní vlaky pojedou z Černošic do
Prahy nově o minutu dříve. Ranní spoje v xx:06
a xx.36 (např. v 6.36, 7.06, 7.36…), které dosud jezdily až do Úval, nově skončí už na hlavním
nádraží. Do Úval pojedou vlaky začínající v Radotíně, na které bude možné v Praze během deseti
minut přestoupit.

Odpoledne z Černošic do Prahy
Odpoledne pojedou vlaky z Černošic do Prahy nově přesně po 15 minutách (např. 16.01,
16.16, 16.31, 16.46…). Spoje v celou a v půl
pojedou až do Úval a budou zrychlené, což
znamená, že nezastaví na zastávce ČernošiceMokropsy.
Ráno i odpoledne z Prahy do Černošic
Největší změna se týká jízdního řádu vlaků
z Prahy. Vlaky z hlavního nádraží pojedou nově
v nepravidelném taktu 10/20 minut, tedy např.
15.59, 16.19, 16.29, 16.49… Spoje v celou
a půl pojedou už z Úval. Nově zastaví všechny
vlaky z Prahy ve Velké Chuchli a na obou černošických zastávkách, žádný spoj už nebude
projíždět Mokropsy.
Nové jízdní řády najdete na webu Českých
drah (www.cd.cz) i ROPID (www.ropid.cz),
a také v příštím čísle IL.
Zdroj: ROPID

Svoz bioodpadu
v zimních měsících
V zimní sezoně 2014 – 2015 dochází ke
změně ve svozu bioodpadu, a to takto:
prosinec 2014 – svoz pouze 3. 12.
a 10. 12.
leden 2015 – svoz odpadá
únor 2015 – svoz odpadá
Od 1. března 2015 bude svoz
bioodpadu probíhat
opět každou středu.
K odstranění bioodpadu lze využít i sběrného místa v OTS, Topolská 660
pondělí a středa
7.00 – 17.00
sobota		
8.00 – 12.00
Bližší informace na tel.čísle: 251 641 183
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Z 137. jednání Rady města Černošice (20. 10. 2014)
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJEKTU
Rada města Černošice:
• souhlasí s cenovou nabídkou předloženou
v rámci jednacího řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební práce v rámci realizace akce
Černošice ČOV 7500 EO a to v poměru: méněpráce ve výši 1.212.597,14 Kč bez DPH,
vícepráce ve výši 1.235.108,10 Kč bez DPH,
z toho rozdíl 22.510,96 Kč bez DPH, kterým
se zvyšuje cena díla;
• schvaluje souhlasné prohlášení, kterým
město Černošice uzná vlastnictví paní H. M.
dle kupní smlouvy z roku 1961 k pozemkům
parc. č. 3383 a 3384 v obci a k. ú. Černošice (os. Lavičky); doporučuje zastupitelstvu
města projednat a schválit znění souhlasného
prohlášení;
• schvaluje bezúplatné nabytí pozemku parc. č.
4050/9 o výměře 265 m2 v obci a k. ú. Černošice (os. Na Klůčku) od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví
města Černošice; doporučuje zastupitelstvu
města projednat a schválit bezúplatné nabytí
pozemku parc. č. 4050/9 v obci a k. ú. Černošice do vlastnictví města Černošice;
• souhlasí s realizací podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce formou otevřeného řízení na
výběr zhotovitele stavby s názvem „Sportovní
hala u ZŠ Černošice-Mokropsy“; schvaluje 1)
znění zadávací dokumentace a návrhu smlouvy
o dílo na akci „Sportovní hala u ZŠ Černošice
- Mokropsy“, 2) výzvu k předložení cenové nabídky zájemcům o výkon funkce TDI a BOZP
v rámci zakázky malého rozsahu; stanoví, že
funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami
plní hodnotící komise;
• bere na vědomí informaci o prodloužení termínu dokončení stavby „Rekonstrukce místní
komunikace ul. Dr. Janského, Černošice“
z důvodu jejího pozdního zahájení způsobeném podaným podnětem k přezkoumání zakázky ÚOHS, do 30. 4. 2015 a nutnosti uzavřít
dodatek ke smlouvě o dílo na stavbu a příkazní
smlouvy pro výkon TDI a koordinátora BOZP po
dobu trvání stavby; souhlasí s výběrem Ing. Jaroslava Ptáčka jako koordinátora BOZP a Ing.
Jaroslava Boráka pro výkon TDI; schvaluje
1) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo pro stavbu „Rekonstrukce místní komunikace ul. Dr.
Janského, Černošice“, kterým se mění termín
dokončení stavby do 30. 4. 2015, 2) postup
dle části třetí bodu 4.1 směrnice města o zadávání veřejných zakázek, 3) příkazní smlouvu
s Ing. Jaroslavem Ptáčkem na zajištění výkonu
koordinátora BOZP pro stavbu „Rekonstrukce
místní komunikace ul. Dr. Janského, Černošice“ do 30. 4. 2015, 4) příkazní smlouvu s Ing.
Jaroslavem Borákem na zajištění výkonu TDI
pro stavbu „Rekonstrukce místní komunikace
ul. Dr. Janského, Černošice“ do 30. 4. 2015;
• schvaluje uzavření smlouvy na zpracování projektové dokumentace pro stavbu centrálních
šaten a vchodu pro ZŠ Černošice-Mokropsy
se spol. Grido, architektura a design, s.r.o. za
cenu 344.850 Kč s DPH;
• bere na vědomí, že odložení vyhlášení nadlimitní veřejné zakázky pro zajištění správy veřej-
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ného osvětlení ve městě dle usnesení přijatém
na 136. schůzi rady města má za následek, že
nový dodavatel nestihne být vzhledem k zákonným lhůtám vybrán do 1. 1. 2015, kdy končí
stávající smlouva; souhlasí s postupem navrženého řešení po dobu 3 měsíců tak, aby byla
zajištěna správa VO ve městě od 1. 1. 2015,
a to vyhlášením zadávacího řízení formou jednacího řízení bez uveřejnění pro zajištění správy
veřejného osvětlení ve městě; schvaluje znění
výzvy k jednání a podání nabídky vč. návrhu
smluvního dodatku; jmenuje jako zástupce
zadavatele v uvedeném jednacím řízení komisi pro otevírání obálek a posouzení nabídky ve
složení: Jiří Jiránek, Pavla Hoppová a Richard
Poul; náhradníci Veronika Roubíčková, Olga
Pavlíková Gondokusumová a Jiří Majer;
souhlasí s uzavřením dohody o kompenzaci
s firmou TOST, s. r. o. za vzniklé prodlení s odstraněním vad a nedodělků při rekonstrukci hasičské zbrojnice;
souhlasí s navrženým postupem a cenovou
nabídkou za vypracování znaleckého posudku
na řešení havarijního stavu opěrné zdi u pozemku nemovitosti č. p. 169 ul. V Horce ve výši
39.300 Kč bez DPH;
souhlasí s umístěním dvou informačních vitrín
společnosti Century 21 pro účely inzerce na
objektu č. p. 324;
souhlasí s realizací veřejné zakázky malého
rozsahu na služby pro výběr pojistitele s názvem „Pojištění majetku města Černošice a jím
zřízených příspěvkových organizací“; schvaluje výzvu a zadávací dokumentaci včetně jejích
příloh pro „Pojištění majetku města Černošice
a jím zřízených příspěvkových organizací“.

ÚSEK PRÁVNÍ
Rada města Černošice:
• schvaluje Darovací smlouvu mezi městem
a DOS Doubkova obchodní společnost s.r.o.
o poskytnutí daru ve výši 18.136 Kč určeného
na nákup resuscitačního kyslíkového přístroje
zn. SATURN OXY;
• schvaluje Darovací smlouvu mezi městem
a panem P. C. o poskytnutí daru 25.000 Kč na
podporu výstavby sportovní haly;
• schvaluje Darovací smlouvu mezi městem
a společností Stavitelství Řehoř s.r.o. o poskytnutí daru ve výši 150.000 Kč na podporu výstavby sportovní haly v Černošicích;
• schvaluje Darovací smlouvu mezi městem
a panem F. K. o poskytnutí daru - poukázky na
nákup kancelářských potřeb v hodnotě 6.200
Kč určených na podporu školní soutěže „Skokan roku“.
ÚSEK PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ A KOMUNIKACE
Rada města Černošice:
• schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace
z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního Fondu v rámci tématického zadání Sociální oblast, Aktivizační program
pro seniory, HUF/SOC/017177/2014; dotace v hodnotě 58.900 Kč, max. celkové náklady akce 62.000 Kč;
• schvaluje výzvu a zadávací dokumenta-

ci k veřejné zakázce „Dodání rostlin a s tím
související zahradnické práce a zavlažovacího zařízení“ zadávané v rámci projektu
CZ.1.02/6.5.00/13.22002 „Regenerace zeleně ZUŠ Černošice“; souhlasí s vyhlášením zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku v předpokládané hodnotě 634.169 Kč bez DPH,
767.344 Kč vč. DPH a 67.442 Kč bez DPH,
81.604 Kč vč. DPH (zavlažovací zařízení).
ÚTVAR INTERNÍHO AUDITU
Rada města Černošice souhlasí s udělením
výjimky z vnitřního předpisu č. 5 „Zadávání veřejných zakázek“ při opravě vozu CAS 32 Tatra 815
za celkovou cenu 74.547 Kč včetně DPH firmou
Iveco servis - Jiří Smola, Jílové u Prahy.
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A CESTOVNÍHO
RUCHU
Rada města Černošice:
• odvolává ze školské rady Danielu Göttelovou;
jmenuje členem školské rady Karla Müllera;
• souhlasí s uzavřením darovací smlouvy se
SHŠ Alotrium, jež městu daruje vývěsku v Srbské ulici.
ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ
Rada města Černošice:
• schvaluje výzvu a zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Nákup nábytku pro OSPOD“
v předpokládané hodnotě 379.000 Kč bez
DPH; souhlasí s vyhlášením zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Nákup nábytku pro
OSPOD“;
• schvaluje výzvu a zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Nákup a pokládka koberců OSPOD“ v předpokládané hodnotě 177.800 Kč
bez DPH; souhlasí s vyhlášením zadávacího
řízení na tuto veřejnou zakázku;
• bere na vědomí zprávu a doporučení hodnotící komise k veřejné zakázce „Nákup a pokládka koberců OŽÚ“; rozhoduje o výběru
nabídky uchazeče poř. č. 1 za celkovou nabídkovou cenu 63.606,30 Kč bez DPH jako
nejvhodnější;
• bere na vědomí zprávu a doporučení hodnotící komise k veřejné zakázce „Malování
kanceláří OŽÚ“; rozhoduje o výběru nabídky
uchazeče poř. č. 2 Miroslav Mleziva za celkovou nabídkovou cenu 56.097,92 Kč bez DPH
jako nejvhodnější;
• schvaluje 1) návrh kupní smlouvy na osobní
automobil Škoda CityGO za cenu 266.626
Kč vč. ceny leasingu, pojištění na 36 měsíců
a DPH od Auto Jarov, s.r.o, 2) návrh smlouvy
o zajištění finančního leasingu na dobu 36 měsíců pro osobní automobil Škoda CityGO prostřednictvím společnosti ALD Automotive s.r.o.
ODBOR INFORMATIKY
Rada města Černošice bere na vědomí zprávu
o posouzení a hodnocení nabídek a doporučení
komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Nákup nových notebooků, nových
monitorů LCD a MS Office 2013“; rozhoduje 1.
o vyloučení uchazeče poř. č. 2, T. S. Bohemia
a. s., z účasti na zadávacím řízení pro nesplnění

z radnice
požadavků stanovených zadávací dokumentací,
2. o vyloučení uchazeče poř. č. 3, GRAPHTECH
s. r. o., z účasti na zadávacím řízení pro nesplnění požadavků stanovených zadávací dokumentací, 3. o výběru nabídky uchazeče Jan BRUNEC
za celkovou nabídkovou cenu 263.452 Kč bez
DPH jako nejvhodnější; bere se souhlasem na
vědomí uzavření smlouvy s uchazečem poř. č. 4,
Jan BRUNEC, Ostrava - Nová Ves.
BODY PROGRAMU DODATEČNĚ ZAŘAZENÉ
ČI UPRAVOVANÉ
Rada města Černošice:
• souhlasí s uzavřením MŠ Barevný ostrov, p. o.
v pondělí 27. 10. 2014;
• souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě
o prodeji a nákupu tepelné energie mezi vlast-

níky jednotek v domě se společností S.V.A. na
další období (2015-2016), jakožto provozovatelem kotelny v nebytovém domě č. p. 2027;
• bere na vědomí zprávu a doporučení hodnotící komise pro veřejnou zakázku „Hrací prvky
k cyklostezce“” zadávané v rámci projektu
FCR/OCR/0198789/2014; rozhoduje 1)
o vyloučení nabídky č. 1 uchazeče ALESTRA,
s.r.o. a nabídky č. 2 uchazeče JIPAST a.s. pro
nesplnění požadavků zadavatele uvedených
v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, 2)
o výběru nabídky č. 3 uchazeče COLMEX
s.r.o., IČ 29037221 v celkové ceně 75.537
Kč bez DPH, tj. 91.400 Kč vč. DPH;
• bere na vědomí zprávu a doporučení hodnotící komise pro veřejnou zakázku „Nákup
komunální techniky zadávané v rámci projektu

CZ.1.02/4.1.00/14.23804 Nákup komunální
techniky; Vozidlo pro svoz odpadu vč. jednoramenného hákového natahovače, lisovací nástavby a kontejnerů“; rozhoduje o výběru nabídky uchazeče č. 2 - UNIKONT Group s.r.o.,
za celkovou nabídkovou cenu 2.814.000 Kč
bez DPH jako nejvhodnější; schvaluje rozhodnutí o výběru nabídky uchazeče č. 2 - UNIKONT Group s.r.o..
• schvaluje program 1. zasedání Zastupitelstva
města Černošice.

Zkrácené verze zápisů schůzí
rady města a zastupitelstva
připravila Dana Jakešová, editorka IL.

Z 138. jednání Rady města Černošice (3. 11. 2014)
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJEKTU
Rada města Černošice:
• souhlasí s nabídkou pana M. J. na pacht části
pozemku parc. č. PK 493/10 díl A v obci a k. ú.
Černošice (rokle Habřiny) o výměře 60 m2 za cenu
50 Kč/m2/rok; schvaluje pachtovní smlouvu;
• souhlasí s cenovou nabídkou společnosti ELTODO Citelum, s. r. o. předloženou v rámci jednacího řízení bez uveřejnění na zajištění správy VO
vč. nákupu elektrické energie ve městě po dobu
I. čtvrtletí roku 2015, tj. v období od 1. 1. 2015 do
31. 3. 2015 za celkovou cenu 673.494,55 Kč
bez DPH;
• souhlasí se změnou využití prodejny potravin
v domě č. p. 438 v ulici Dr. Janského jako provozovny kadeřnictví;
• ruší usnesení R/135/10/2014 přijaté na 135.
schůzi rady města a nahrazuje ho usnesením
pod body II. a III; souhlasí s přístavbou, nástavbou a změnou využití stávajícího objektu na pozemcích parc. č. 1683 a 1691/13 na stavbu
občanského vybavení s bydlením seniorů se zdravotnickými a sociálními službami za podmínky, že
70 % podlahové plochy přízemí bude sloužit jako
provozovna.
ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ
Rada města Černošice:
• souhlasí s uzavřením Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných
prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. PZA-VN-21/2014 č. projektu
CZ.1.04/2.1.00/03.00015, s ČR - Úřadem práce České republiky;
• bere na vědomí informaci o změně stupnice
platových tarifů podle platových tříd a platových
stupňů pro zaměstnance, kteří jsou pedagogickými pracovníky, s účinností od 1. 11. 2014; stanovuje platy ředitelům školských zařízení s účinností
od 1. 11. 2014, a to v souladu s nařízením vlády
č. 224/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády
č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

FINANČNÍ ODBOR
Rada města Černošice bere na vědomí výzvu
k doplnění stanoviska pro MFČR - provoz videoloterijních terminálů; konstatuje, že nesouhlasné stanovisko má preventivní charakter.
ÚSEK PRÁVNÍ
Rada města Černošice schvaluje Darovací smlouvu mezi městem a M. H. o poskytnutí daru ve výši
50.000 Kč na podporu výstavby sportovní haly
v Černošicích.
NÁVRHY ČLENŮ RADY MĚSTA
Rada města Černošice bere na vědomí zápis ze
školské rady ZŠ Černošice s požadavkem na uvolnění prostředků na stavbu vrátnice, zřízení pozice
vrátného a instalaci kamerového systému a s požadavkem na realizaci řešení pro výměnu vzduchu
v budově A; žádá školskou radu vzhledem k omezeným možnostem městského rozpočtu o vyjádření
k prioritě těchto nových požadavků ve vztahu k již
připraveným či schváleným investicím (sportovní
hala, půdní vestavba, zateplení fasády, výměna rozvodů v budově D, centrální vchod s novými šatnami,
přístavba kuchyně a venkovního WC); předkládá
školské radě návrh na účast starosty města a odboru
investic na některé příští schůzi školské rady k poskytnutí aktuálních informací o stavu připravených
investic dle předchozího bodu.
MĚSTSKÁ POLICIE
Rada města Černošice :
• souhlasí s uzavřením darovací smlouvy mezi
městem a p. R., p. Š., p. K. o přijetí daru 20 ks
lékárniček za opasek v celkové hodnotě 5.000
Kč; schvaluje znění darovací smlouvy;
• bere na vědomí předloženou kontrolní zprávu
(na zbraně a střelivo); souhlasí s poptávkovým
řízením na nové technické zabezpečení pro MP.
ÚSEK PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ A KOMUNIKACE
Rada města Černošice schvaluje Smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 94.864,00 Kč a dotaci z Fondu

soudržnosti ve výši 1.612.688 Kč v rámci projektu
CZ.1.02/2.100/11.13310, Snížení prašnosti na
území města Černošice. Celkové náklady akce
1.897.280 Kč.
ODBOR TECHNICKÝCH SLUŽEB
Rada města Černošice schvaluje výjimku ze
směrnice o zadávání veřejných zakázek; souhlasí
s nákupem profesionální travní sekačky GRILLO model TRIMMER HWT za cenu 24.000 Kč bez DPH.
BODY PROGRAMU DODATEČNĚ ZAŘAZENÉ ČI
UPRAVOVANÉ
Rada města Černošice:
• schvaluje Darovací smlouvu mezi městem a Ing.
M. S. o poskytnutí daru ve výši 150.000 Kč na
podporu výstavby sportovní haly v Černošicích;
• schvaluje Darovací smlouvu mezi městem a panem J. S. o poskytnutí daru ve výši 50.000 Kč na
podporu výstavby sportovní haly;
• schvaluje Darovací smlouvu mezi městem a panem R. Š. o poskytnutí daru ve výši 25.000 Kč
na podporu výstavby sportovní haly;
• bere na vědomí informaci o provedených rozpočtových opatřeních schválených vedoucí Finančního odboru ve III. Q 2014;
• bere na vědomí informaci o nutnosti uzavřít dodatek k příkazní smlouvě na výkon funkce autorského dozoru projektanta po dobu trvání stavby
z důvodu prodloužení termínu dokončení stavby
„Rekonstrukce místní komunikace ul. Dr. Janského, Černošice“ do 30. 4. 2015; schvaluje Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě na výkon funkce autorského dozoru projektanta pro tuto stavbu, kterým
se mění čas plnění do 30. 4. 2015.

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).

Z 139. mimořádného jednání Rady města Černošice (6. 11. 2014)
Rada města Černošice bere na vědomí Zprávu a doporučení hodnotící komise pro veřejnou zakázku „Dodání rostlin a s tím související zahradnické práce
a zavlažovací zařízení“, zadávané v rámci projektu CZ.1.02/6.5.00/13.22002
Regenerace zeleně ZUŠ Černošice; rozhoduje 1) o vyloučení nabídky č.

4 uchazeče - Zbyněk Král, IČO: 68364156, pro nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, 2) o výběru
nabídky č. 7 - uchazeče Weiss & Wild, s.r.o., IČ: 26712270, v celkové ceně
427.738 Kč bez DPH, tj. 517.562,98 Kč vč. DPH.
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Z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Černošice (6. 11. 2014)
• Zastupitelstvo města Černošice pověřuje
pana Tomáše Janduru k provedení ověření
mandátů u jednotlivých členů zastupitelstva;
pan Jandura konstatoval, že ověření mandátů
je v pořádku.
• Složení slibu zastupitele - „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí,
že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města Černošice a jejích občanů a řídit
se Ústavou a zákony České republiky“. Žádný
člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
Zastupitelstvo města Černošice
• schvaluje zařazení bodu Různé na program
zastupitelstva; zařazení bodu Zřízení výboru pro
územní plánování, rozvoj města a koordinaci
rozvoje regionu na program zastupitelstva;
• jmenuje ověřovatele zápisu z 1. zasedání
zastupitelstva města pana Michala Strejčka
a pana Petra Zmatlíka;
• stanovuje 1) počet místostarostů - 1, členů
rady 7, 2) že starosta města bude pracovat
jako dlouhodobě uvolněný člen zastupitelstva
města, 3) že místostarosta města bude pracovat jako dlouhodobě neuvolněný člen zastupitelstva města;
• volí
1. starostu města - pana Filipa Kořínka,
2. místostarostu města - pana Petra Wolfa,
3. další členy rady města - pana Šimona Hradilka, paní Lenku Kalouskovou, pana Tomáše
Kratochvíla, pana Karla Müllera, paní Milenu
Paříkovou;
• zřizuje kontrolní výbor; určuje, že kontrolní výbor je sedmičlenný; volí 1) předsedu kontrolního výboru - pana Tomáše Janduru, 2) členy
kontrolního výboru - pana Tomáše Kratochvíla,
pana Vladimíra Voldřicha, pana Jana Mudra,
paní Zdeňku Kubištovou, pana Přemysla Mališe, pana Pavla Bretla a tajemníka kontrolního
výboru - Jana Loušku;
• zřizuje finanční výbor, určuje, že finanční výbor je sedmičlenný; volí 1) předsedu finančního výboru - pana Davida Otavu, 2) členy finančního výboru - paní Věru Macourkovou, pana
Petra Ullricha, pana Petra Lágnera, pana Pavla
Křivonožku, pana Jaroslava Jandu, pana Ond-

FOTO: Petr Kubín

-- Na ustavujícím zastupitelstvu byla zvolena nová rada města, starosta a místostarosta, předsedové
a členové kontrolního a finančního výboru, a zastupitel pověřený oblastí územního plánování. --

řeje Paříka a tajemníka finančního výboru - paní
Janu Ullrichovou;
• souhlasí s pověřením členů Zastupitelstva
města Černošice paní Mileny Paříkové a pana
Michala Strejčka prováděním sňatečného
obřadu;
• určuje Tomáše Hlaváčka zastupitelem, který
bude podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, vykonávat
úkony určeného zastupitele v procesech pořizování územně plánovacích dokumentací
a v procesech pořizování změn stávajících
územně plánovacích dokumentací pro město
Černošice;
• stanoví
1. odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva ve výši 15.000
měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne
zvolení do funkce místostarosty, nejdříve však
od 1. 12. 2014,
2. odměnu za výkon funkce člena rady města
jako neuvolněného člena zastupitelstva ve výši
1.800 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce člena rady města, nejdříve však od 1. 12. 2014,
3. odměnu za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva nebo předsedy komise rady ve výši
800 Kč za účast na jednání výboru či komise.

Odměna bude poskytována ode dne zvolení do
funkce předsedy výboru nebo komise, nejdříve
však od 1. 12. 2014,
4. odměnu za výkon funkce člena výboru zastupitelstva nebo člena komise rady ve výši 500 Kč
za účast na jednání výboru či komise. Odměna
bude poskytována ode dne zvolení do funkce
člena výboru nebo komise, nejdříve však od
1. 12. 2014,
5. odměnu za výkon funkce neuvolněného člena
zastupitelstva bez dalších funkcí ve výši 500 Kč
měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne
zvolení do funkce, nejdříve však od 1. 12. 2014
a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil (ode dne
složení slibu),
6. že při souběhu výkonu dvou a více funkcí se
odměna neuvolněnému členu zastupitelstva
poskytne jako součet odměn stanovených zastupitelstvem pro jednotlivé funkce;
• bere na vědomí, že neuvolnění zastupitelé
i zástupci veřejnosti ve výborech a komisích se
mohou odměny stanovené dle bodu I. tohoto
usnesení úplně či částečně vzdát;
• vydává Jednací řád Zastupitelstva města
Černošice;
• schvaluje záměr zřízení výboru pro územní plánování a urbanismus.

Humanitární sbírka Diakonie Broumov
Kdy: pátek 12. 12. od 15.00 do 18.00
a sobota 13. 12. od 8.00 do 14.00
Kde: Dům s pečovatelskou službou na Vráži
Již tradičně proběhne v Černošicích humanitární
sbírka pro občanské sdružení Diakonie Broumov. Jde o neziskovou organizaci, která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným,
azylové ubytování i pracovní příležitost.
Co můžete přinést:
• letní a zimní oblečení (dámské, pánské,
dětské)
• lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony,
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• látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám
odřezky a zbytky látek)
• domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené
• vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
• obuv – veškerou nepoškozenou (a spárovanou – prosíme svázat tkaničkami či
gumičkou)
• hračky – nepoškozené a kompletní
• peří, péřové přikrývky a polštáře
• NOVĚ také menší funkční elektrospotřebiče
(např. rychlovarná konvice)

Věci, které vzít nemůžeme:
• ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
• nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se
transportem znehodnotí
• znečištěný a vlhký textil
Všechny věci prosíme zabalené do igelitových
pytlů či krabic, aby se transportem nepoškodily.
Více informací o Diakonii Broumov najdete na
www.diakoniebroumov.org.
Milena Paříková
členka Rady města Černošice

z historie / z města a okolí

Vánoce v dalekých krajích
Dlouholetý obyvatel Černošic, spisovatel
a cestovatel Archibald Václav Novák, se
proslavil ve 20. a 30. letech 20. století jako
autor oblíbených románů, povídek a cestopisů s exotickou tématikou. Ve svém
díle zanechal několik zajímavých vzpomínek na Vánoce prožité na cestách daleko
od domova.
První Vánoce v cizině prožil pan Novák
v roce 1919. S manželkou v té době již několik měsíců pobýval v New Yorku ve Spojených státech amerických. Přednáškami pro
krajany a články do krajanských novin si zde
vydělával na cestu na ostrov Tahiti. Štědrý den oslavili manželé Novákovi skromně
v pronajatém bytě. Hlavní dárek dostali až
další den, 25. prosince, kdy se Novákově
manželce Marii narodil syn Václav. A. V.
Novák později v autobiografickém románu
Ztracený ráj velmi kladně hodnotil tehdejší
úroveň amerických porodnic a tamní péče
o novorozence. Malý Václav byl prý jediným
dítětem, které se v porodnici toho dne narodilo, a sestřičky jej pojmenovaly „Bohemian
Christmas Baby“ – „český Ježíšek“.
Koncem léta 1920 A. V. Novák i s manželkou a malým synkem konečně mohl odcestovat na vytoužené Tahiti. Z původního
plánu usadit se zde natrvalo však nakonec

sešlo. Ukázalo se, že pro trvalý pobyt tu
nejsou vhodné podmínky, a že realita života
na ostrovech se velmi liší od romantických
představ. I s ohledem na synovu budoucnost se Novákovi rozhodli vrátit do vlasti.
Vánoce 1920 je zastihly krátce po příjezdu do USA uprostřed sněhové vánice
v českém hotelu Praha v Omaze. Neveselou oslavu zpříjemnili čeští krajané, kteří
Novákovým v mnohém pomohli. Trvalo ještě
půl roku, než se A. V. Novák s rodinou mohl
vrátit zpět do Československa. Po návratu
se usadil ve vilce v Dolních Mokropsech
a zahájil bohatou přednáškovou a literární
činnost.
Ještě jedny Vánoce strávil A. V. Novák
daleko od domova. Štědrý den roku 1926
oslavil na palubě anglické lodi Endavana
při plavbě z Rangúnu v Barmě do přístavu
Penang v Malajsii. Byla to jen jedna z etap
rozsáhlé cesty po zemích jižní a jihovýchodní Asie, kam se vydal hledat nový materiál
pro své knihy a přednášky. Sváteční večeře
na lodi však nebyla příliš bohatá a cestovatel v tropickém horku vroucně vzpomínal
na své blízké doma.
Jan Šejbl
dokumentátor, sbírkové oddělení
Náprstkova muzea

Stále oblíbený písničkář Karel Hašler
Je to až neuvěřitelné, že je to již 135 let, kdy
se 31. října 1879 narodil do proletářské rodiny
v Praze na Smíchově – Zlíchově. Vyučil se rukavičkářem, ale táhlo jej to k divadlu. Tomu chtěl
jeho otec zabránit. Když syna jednou nachytal
zabraného do zpěvu kupletů, přerazil o něj fajfku
a další „trdlování“ mu zakázal, ale ten prosadil
svou.
Od roku 1903 až do r. 1916 byl Karel Hašler
členem Národního divadla, kde si zahrál i roli
Romea, Chlestakova a další. Angažmá však
skončilo neslavně, pro svou neklidnou povahu
dostal vyhazov pro nekázeň.
Písně, které jej proslavily, začal komponovat
až později. Stal se nezapomenutelným „písničkářem“. Kdo by neznal Po starých zámeckých
schodech, Ta naše písnička česká, Pětatřicátníci, Až já půjdu do nebe, Bílý kvíteček, Když
nad Prahou se večer sklání, My jsme ti Pražáci,
Strahováček, U svatýho Matěje a další. Uměl
strhnout hlediště, jeho písně dojímaly.
V jeho soukromém životě to bylo horší. Seznámil se s Rudolfem Frimlem, který v něm vyvolal touhu skládat písničky. Za manželku si vzal
jeho sestru Zdenu, se kterou měl dva syny Karla
a Gina. Manželce se jeho bohémský život nelíbil
a manželství se kolem roku 1935 rozpadlo.
Po tomto všestranném umělci byly pojmenovány dodnes oblíbené bonbony hašlerky. Měl
potíže s chrapotem, a proto podepsal smlouvu
s výrobcem a propůjčil své jméno těmto skořicovým bonbonům.

FOTO: archiv rodiny A. V. Nováka

Nejen zpěvák, ale i herec
Hašler byl známou postavou již za Rakouska
a hlavně za První republiky, jako skladatel a zpěvák, ale i jako herec a režisér. Například si zahrál
ve filmech Pantáta Bezoušek, Roztomilý člověk,
Ulička v ráji, a prvním zvukovém filmu Tonka šibenice z r. 1930 s písničkami Hradčany krásné
a Když v Praze padá první sníh.
Hrál i v dalším filmu Písničkář, kde prvně zazněla Ta naše písnička česká, která se pravděpodobně stala pro Hašlera osudovou. Sentimentální popěvek odrážel po okupaci Československa
nacistickým Německem vzdor a naději národa.
Hašler si snad ani nechtěl připustit, v jaké době
žije. Nedával si pozor, kde co říká a zpívá. Písně jako „Hoši od gestapa, vy tu klidně spíte,
vy se odtud nikdy nevrátíte“, nemohlo gestapo
přeslechnout.
Německé věznění nepřežil
V září 1941, při natáčení filmu Městečko na
dlani byl zatčen, ale po třech dnech propuštěn
s tím, ať „neprovokuje“. To pro něj byla nepřijatelná podmínka. Poté přijelo gestapo na natáčení znovu a Hašlera a další tři lidi z filmového
štábu zatklo. Byli převezeni do Pečkárny a pak
do věznice v Drážďanech. Odtud byl Hašek
bez soudu převezen do nacistického vyhlazovacího koncentračního tábora Mauthausen
v Rakousku. Zde byl krutě mučen, kopán. V tak
hrozných podmínkách ještě složil svoji poslední písničku:

-- A. V. Novák se svojí ženou a synem --

„Hlava mi klesá uprostřed boje,
dech poslední patří jen vám
vy Čechy krásné, ty Praho moje
budete žít, já umírám.“

Proč s ním bylo tak krutě zacházeno? Mělo to
být na udání komunistů. Našel se dopis Haškova
syna Tomase Haslera, který se narodil po otcově smrti. Jeho matka byla Němka Lotte Jurdová,
která mohla získat od svých soukmenovců pravdivé informace.
A jaký byl skutečný Haškův konec? Příčiny se
rozcházejí. Buď podlehl úplavici nebo hnisajícím
ranám po kopancích při mučení. Spoluvězni
vyprávěli, že byl za krutých mrazů přivázán pod
ledovou sprchu.
Nepřežil, zemřel 22. prosince 1941.
V roce 2006 zástupci Kulturního klubu Čechů
a Slováků v krematoriu tohoto nacistického vyhlazovacího tábora v Rakouském Mauthausenu
odhalili legendárnímu vlastenci, skladateli a člověku Karlu Haškovi pamětní desku.
Milena Křížová

Blahopřání
k životnímu jubileu
1. prosince oslaví 90. narozeniny paní Běla
Neradová, rozená Čemusová, černošická rodačka a v poválečném období členka černošického Sokola. Upřímně blahopřejeme a do
dalších let přejeme hodně zdraví a radosti.
Za celou rodinu, manžel Pepík Nerada
a dcera Běla Plechanová
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Medové pečivo
Med se dá v kuchyni využít mnohým způsobem.
Nejjednodušší, nejpřirozenější a rovněž nejzdravější je přímé použití medu na slazení nápojů nebo
ovocných salátů. Již odpradávna je med používán
také při přípravě pečiva, neboť dává výrobku nejen
příjemnou chuť, ale také zlepšuje vláčnost pečiva,
nejčastěji perníku.
Pečivo z mouky a medu se tak nacházelo již
v egyptských hrobech. Antičtí spisovatelé píší
o zvyku starých Řeků rozdávat při různých slavnostních příležitostech a o svátcích perníky různých tvarů. Ve vykopávkách v Itálii byly objeveny
hliněné formy na medové pečivo. Jednotlivé tvary
měly symbolický význam, některé přetrvaly až do
dnešní doby. Nejoblíbenější z nich je srdce. A první
zmínka o perníku v Čechách, jeho výrobě a prodeji
je již z roku 1335.
Původní perník byl jiný
Je jisté, že původní perníky se jen málo podobaly pečivu, které pod tímto názvem známe dnes,
to je sladkým zákuskům s polevou a často náplní
s ovocnou příchutí. Spíše byly podobné perníku
na strouhání, se kterým se dnes setkáváme již jen
zřídka. Ten sloužil k posypání a ochucení kaší nebo
jiných pokrmů.
Původní perníky se zadělávaly jen z mouky (nejčastěji tmavé žitné) a vody. Pro vláčnost a chuť se
přidávalo tehdy nejdostupnější sladidlo - včelí med.
Kromě toho se perníky již ve starořímské době
kořenily. Tím se z prostého obilného pokrmu stalo
sváteční pečivo. Podle tehdy obvyklého přichucování pepřem (latinsky piper) dostal perník i své jméno. Perník se v té době pekl hlavně v pekárnách
u klášterů.
Později se začaly přidávat do perníkového těsta
i další přísady a dodnes se perník zadělává hlavně
z pšeničné mouky, medu, koření a kypřidla.
Jakost staročeského perníku vždy určoval med
použitý k výrobě. Chuť perníku dodávalo různé
koření, často podle tajných receptur jednotlivých
perníkářských (cáletnických) rodů. Ty zaznamenaly
u nás největší rozkvět v průběhu 16. století.
Odedávna se perníky dělaly jako volně a ručně

tvarované pečivo. Později si výrobci vytváření složitějších tvarů usnadňovali vtlačováním dobře prohněteného perníkového těsta do mělkých forem.
Ty původní byly z pálené hlíny, které
byly v průběhu středověku nahrazeny vyřezávanými dřevěnými formami,
takzvanými kadluby. Zvláště bohatě
zdobené pocházejí ze 17. a 18. století.
Ve starších dobách vyráběli kadluby
především zlatníci, rytci nebo řezbáři,
nejčastěji z hruškového dřeva.
Markův chléb aneb Marci pane
Perníkům se někdy říká marcipány. Názory na původ tohoto jména se různí. Podle jednoho z výkladů se apoštol Marek se svými
lidmi na poušti živil sladkým chlebem z medu a pšeničné mouky
a upečeným na slunci. Nazýval se
Markův chléb (Marci pane). Proto
má také perníkářský cech ve znaku Svatého Marka.
S tovární výrobou cukru přišlo i zdobení
perníků
Staré perníky se nezdobily, zdobil je už jejich
pěkný tvar a lesklý povrch. Tovární výroba cukru
postupně zatlačila do pozadí výrobu medových
perníků z dřevěných forem. Začaly se péci perníky vykrajované plechovými tvořítky. Tento perník
se pro zvýraznění barvy natíral karamelem a zdobil
bílou cukrovou polevou.
Perníky se zdobily nejprve pomocí štětečků,
později kornoutkovou technikou. Někdy se vedle
klasické bílé polevy používá i poleva barvená odvarem ze špenátu, červené řepy, šafránu nebo
šťávou z kompotů. Bylo však i období, kdy se
perníky prodávané na poutích nezdobily polevou,
ale rovnou polepovaly barevnými obrázky. Přílišná
barevnost však neodpovídá původnímu perníkářskému vkusu.
Sváteční pečivo
Perníky se pekly také jako příležitostné pečivo
k různým svátkům, jako jsou Velikonoce nebo Vánoce. Takovéto figurky nesměly chybět na žádné

Trénování paměti nás baví
Již druhým rokem trénujeme s našimi seniory paměť. Kurzy trénování paměti probíhají ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou na
Vráži – a to každý čtvrtek dopoledne od 9.30 do
11 hodin začátečníci a jednou za 14 dní ve čtvrtek
odpoledne od 13.30 do 15 hodin pokročilí.
Kromě paměti trénujeme rovněž pozornost, slovní zásobu, koordinaci pravé a levé části těla, apod.
Účastníci kurzů se na našich kurzech dozvídají, jak
si zapamatovat nákupní seznam bez papírku, telefonní čísla a mnoho dalších užitečných dovedností.
Co je ale podstatné, že se na kurzech skvěle bavíme, hodně se nasmějeme a všichni odcházíme
domů příjemně unaveni.
Nový kurz pro začátečníky
V prosinci kurz pro začátečníky skončí a absolventi kurzu se přidají k pokročilým. Proto se chystáme koncem ledna otevřít pro začátečníky další kurz.
Lekcí bude opět celkem 10, jedna lekce trvá 90
minut a protože jednotlivé hodiny na sebe navazují
a účastník by měl kurz absolvovat celý, je potřeba
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uhradit všech 10 lekcí, tzn. 500 Kč předem. Máteli o kurz zájem, ať už pro sebe nebo pro své rodiče,
ozvěte se nám, prosím, na tel. 604 268 000.
Malá ukázka z tréninků
A abyste viděli, do čeho případně jdete, přidáváme malou ukázku toho, jak se účastníci kurzu
pro pokročilé vypořádali s úkolem vymyslet příběh,
do něhož měli zapracovat názvy románů a povídek
Karla Čapka. Metoda zapamatování pomocí příběhu je totiž jednou z několika metod, které se na našich kurzech učíme používat. Může to být celkem
zábavné.
Abych nenadělala škodu v KRAKONOŠOVĚ
ZAHRÁDCE, poučila jsem se JAK SE CO DĚLÁ
v knize ZAHRADNÍKŮV ROK. BOŽÍ MUKA, která
stojí nedaleko, mi připomněla ŽIVOT A DÍLO SKLADATELE FOLTÝNA a také SKANDÁLNÍ AFÉRU
JOSEFA HOLOUŠKA. Zavzpomínala jsem si na
OBYČEJNÝ ŽIVOT, jaký vedla PRVNÍ PARTA, která
v TOVÁRNĚ NA ABSOLUTNO vyráběla KRAKATIT.
Pan HORDUBAL z POVĚTRONĚ sledoval VÁLKU

pouti nebo jarmarku. Prodávaly se zde jako dětské
hračky, většinou zdobené.
Typické tvary byly koníčky,
vozíčky, panenky, a snad
nejznámější je dodnes
perníkový husar. Jako
hračky měly perníky navíc tu výhodu, že byly
jedlé, a chutné.
Není bez zajímavosti, že české země
byly a snad dosud jsou velmocí
v oblasti výroby perníku. Začátkem dvacátého století bylo založeno několik továren na perník, nejznámější je
dodnes pardubická. Medový perník se
vyvážel až do zámoří.
Perníkový recept na závěr
Tradiční český zdobený perník, který si
můžete upéci a ozdobit doma.
Příprava perníkového těsta: 6 celých vajec, 3
lžíce tekutého medu a 500 g práškového cukru
dobře umícháme do pěny. Do směsi vmícháme
mleté koření: skořici, nové koření, hřebíček, badyán a koriandr. Potom přidáme 1 kg obyčejné
hladké mouky a zarovnanou lžičku sody. Chceme-li
mít perník tmavší, můžeme přidat lžíci švestkových
povidel. Vypracujeme těsto, které vložíme do mikroténového sáčku a necháme nejméně jeden den
uležet v chladnu. Vydrží však i tři měsíce.
Z kousku těsta vyválíme váleček o síle tužky
a z něj stáčíme požadované tvary jako u kynutého
těsta, nejčastěji figurky. Hlavičku figurky vytvoříme
z kuličky těsta, kterou mírně zploštíme. Jednotlivé
části stačí k sobě přiložit, při pečení se spojí. Před
pečením se figurky potírají rozšlehaným vajíčkem
pro hezčí vzhled. Pečeme ve vyhřáté troubě (cca
180°C) asi 7 minut. Po upečení opět potřeme vajíčkem a sejmeme z plechu na rovnou podložku.
Z těsta můžeme tvary také vykrajovat, různě
kombinovat, zdobit sušeným ovocem, hrozinkami
a mandlemi podle vlastní fantazie. K vánoční pohodě určitě přispěje i perníková chaloupka zasněžená sněhem z bílků.
Ivan Babůrek
S MLOKY, a když ho to přestalo bavit, začetl se do
POVÍDEK Z JEDNÉ KAPSY A POVÍDEK Z DRUHÉ
KAPSY. Potom prohlásil, že to jsou TRAPNÉ POVÍDKY, odložil je a šel odpočívat.
Na jednom konci KRAKONOŠOVY ZAHRADY stála BOŽÍ MUKA a na druhém TOVÁRNA NA
ABSOLUTNO, kde nečekaně vybuchl KRAKATIT. Tématu se ujal spisovatel Holoušek a napsal
TRAPNÉ POVÍDKY. Chodil po světě a rozdával tyto
POVÍDKY tu Z JEDNÉ KAPSY, tu Z DRUHÉ KAPSY. Dělal tak po celý ZAHRADNÍKŮV ROK. Když
vypukla SKANDÁLNÍ AFÉRA SPISOVATELE JOSEFA HOLOUŠKA a novináři mu byli v patách, naložil
ho HORDUBAL do POVĚTRONĚ a odvezl ho pryč,
aby mohl zase žít OBYČEJNÝ ŽIVOT. Ovšem vzápětí vypukla VÁLKA S MLOKY. PRVNÍ PARTA sice
naštěstí všem ukázala JAK SE CO DĚLÁ, ale jak to
nakonec dopadlo, se můžeme dočíst pouze v knize
ŽIVOT A DÍLO SKLADATELE FOLTÝNA.
Těší se na vás
Daniela Göttelová
a Eva Buřičová (Matějáková),
certifikované trenérky paměti

z města a okolí

Prosincové aktivity pro seniory

Kontaktní telefon a rezervace míst v pondělí
před plánovanou akcí od 13 do 14 hodin na telefonu 725 923 777.

Pečení vánočního cukroví

Posezení s živou hudbou

Kdy: pondělí 15. 12. od 14.00
Kde: společenská místnost DPS
Zaměstnanci Domu s pečovatelskou službou
v Černošicích ve spolupráci s Klubem důchodců Černošice pořádají pro své seniory, ale i pro
ostatní seniory z našeho města, společné vánoční pečení cukroví. Vítáni budou všichni, ať už
ti, co budou nápomocni při pečení vánočního
cukroví, vykrajování, zdobení a podobně, anebo
ti, co si přijdou jen posedět při vánočních koledách u šálku svařáku. Zájemce o pečení vlastního cukroví též vítáme!
V případě potřeby vám rádi zajistíme dopravu
do DPS. Informace zájemcům podá na telefonu
725 926 776 paní Andrea Urbanová.

Kdy: 17. 12., a pak vždy každou třetí středu
v měsíci od 14.00
Kde: společenská místnost DPS
Každou 3. středu v měsíci je pro naše klienty, ale
i pro seniory z obce, zpřístupněna naše kavárna, kde nám k poslechu a k tanci hraje známé lidové písničky pan Leoš Holan. Dveře kavárny se
otevírají ve 14 hodin a pomalu se zavírají až po
16. hodině. Vstupné činí 30 Kč. Samozřejmostí
je možnost objednání kávy nebo čaje u našeho
personálu DPS. Těšíme se na Vás.

Bowling pro seniory
Kdy: pondělí 8. 12.
Kde: Všenory, odjezd od DPS ve 14.40
Letošní poslední turnaj v bowlingu se uskuteční mimořádně v pondělí 8. 12. s odjezdem ve
14.40 hod od DPS. Cena včetně dopravy 60
Kč. Kontaktní telefon a rezervace míst každé
pondělí před plánovanou akcí od 13 do 14 hodin na telefonu: 725 923 777.

Plavání pro seniory v aquaparku
Beroun

Předsilvestrovský večer
Kdy: pondělí 29. 12. od 16.00
Kde: společenská místnost DPS
Stejně jako loni se i letos uskuteční večer plný zábavy. Zváni jsou všichni senioři. Opět na vás bude
čekat živá hudba, soutěže, pohoštění a mnoho
dalšího. Vstupenky je možné zakoupit u zaměstnanců DPS od 11. 12., nejpozději však do 19.
12. Cena vstupenky činí 50 Kč. Více informací
vám poskytneme na tel. čísle 725 388 564.
Miroslav Strejček, vedoucí odboru DPS
725 388 564, www.dpscernosice.cz
FOTO: DPS

Kdy: 10. 12.
Kde: odjezd od DPS ve 13.30
Odbor Dům s pečovatelskou službou nabízí
všem seniorům aktivitu v podobě relaxačního
plavání v Berouně. V aquaparku je možné využít
25 m dlouhý bazén, vířivku, páru, masážní lavice a další atrakce. Prosincové plavání se mimořádně uskuteční již druhou středu, tedy 10. 12.
s odjezdem od DPS ve 13.30 hodin. Dopravu
vám zdarma zajistíme mikrobusem. Cena vstupného do bazénu na 120 min činí 100 Kč.

-- Loňský silvestr se vydařil.
Jaký asi bude ten letošní? --

Ohlédnutí za výročím 100 let od zahájení 1. světové války
Využívám této cesty k poděkování všem těm
občanům, kteří zapátrali ve svých rodinných archivech a oprášili korespondenci a fotografie
z doby, kdy museli jejich předkové narukovat
do c. a k. armády a účastnit se bojů 1. světové války. Otevřely se nám před očima příběhy
konkrétních lidí protkané hrůzami této Velké
války a jejích následků.

Podařilo se uspořádat výstavu, která byla
v komunitním centru ke zhlédnutí od 25. září
celý měsíc. Výstavu navštívili desítky našich
občanů nejen z Horních Černošic, z Vráže,
Mokropes a některé třídy základní školy. Do
přípravy výstavy se zapojil i Státní okresní archiv Praha-západ se sídlem v Dobřichovicích
a SOKA Beroun poskytnutím různých podkla-

BASS ČERNOSICE byl opět vyprodaný
Už podruhé se ke konci října černošické Club
Kino zahalilo do tématických kulis, aby ožilo v rytmu lámaných beatů. Do Černošic tentokrát zavítal
přední český DJ a producent PHILIP TBC.
Sami pořadatelé akce, místní djs z DUNENI.
cz crew, se často se setkávají s tím, že když se
řekne elektronická hudba, mnoho lidí reaguje
odmítavě. Většina z nich si prý totiž představí Michala Davida, vesnickou diskotéku nebo ilegální
technopárty rozehnanou policií. To jsou ale podle nich představy vskutku kuriózní. Elektronická
hudba dnes tvoří minimálně stejně tak velkou
scénu jako živá hudba a obě scény se navíc
v posledních letech značně prolínají.
Akce Bass Černošice je orientována především na drum&bass, což je žánr, který v posledních 10 letech doslova strhl české publikum. V Česku se také konají jedny z největších
drum&bassových akcí v Evropě. Místní akce má
pak za cíl publiku z Černošic a širšího okolí pravidelně představovat přední jména české scény
po boku mladých djs okolí. Akce je doprovázena
projekcemi, kterými DJ živě vizuálně doprovází

hudbu a každá akce má své téma, v němž se
nesou kulisy umístěné do CK. Naposledy to
byla „Doba plastová“, kde kromě výroby řady
vizuálních skvostů organizátoři zainvestovali do
tvrzených vratných kelímků, aby tak snížili ekologickou stopu akce na minimum.
Podle pořadatelů je odhadem polovina z přibližně 300 lidí, kteří akci navštěvují, z Černošic,

dů z tehdejší doby. V říjnu byla výstava přeinstalována do konferenčního sálu SOKA Dobřichovice. Díky kladným ohlasům je výstava nyní
přenesena zpět do Černošic do výstavní síně
v kapličce v Mokropsech.
Hubert Poul
Koordinátor vzpomínkových akcí

další pak dojíždějí z Dobřichovic, Řevnic, Třebáně a početné skupiny jezdí i z Berouna a Prahy.
Radost jim dělá i to, že na akcích vídají i zástupce starších generací, kteří se baví, jakoby jim
bylo dvacet. Žádná hudba totiž není omezena
věkem, jde jen o to zůstat otevřený.
Děkujeme všem návštěvníkům Bass Černošice a především klíčovým partnerům, jimiž jsou
Velkopopovický Kozel a Club Kino Černošice.
Jan Jelínek
Nerudný fest.cz, o.s., www.nerudnyfest.cz

FOTO: archiv autora

-- DJ Philip TBC -13

z města a okolí
FOTO: archiv Otto Peschky

-- Výstava životního díla soudobého romantika (a současně také černošického občana) Otto Peschky v Národní knihovně měla úspěch. --

Děti z Mokropeské školky cestují po světě
mích? My s dětmi jsme o tom přemýšleli. Vzpomínali jsme, jaké cizí země známe, a jak by tam
pohádka mohla vypadat. Černošská Karkulka
šla za babičkou buší a potkala
FOTO: MŠ Topolská
lva, australská Karkulka jela
k babičce v kapse klokana,
eskymácká Karkulka učila
bruslit ledního medvěda a čínská Karkulka zvítězila nad čínským drakem. Děti povídání
o cizích zemích velmi zaujalo,
a tak jsme se vydali na virtuální cestu po světě. Na velké
mapě jsme si ukázali jednotlivé
světadíly a země, hledali, jaká
kde žijí zvířata a lidé, co lidé
dělají a čím se živí. Vše jsme si
také ukázali na glóbusu.
-- Virtuální cestování po celém světě děti moc bavilo. --

Jistě všichni znáte pohádku o Červené Karkulce. Napadlo vás ale někdy, jak asi vyprávějí
maminky tuto pohádku svým dětem v cizích ze-

Prosinec v mateřském
centru Mraveniště
3. 12. - Odpolední hernička ve školce Na
Vápenici
5. 12. - Čertovské mraveniště – my se čerta
nebojíme, masku si na něj připravíme
10. 12. - Odpolední hernička ve školce Na
Vápenici
12. 12. - Vánoční přáníčko od malého
mravenečka
17. 12. - Hernička na Vápenici - zavřená
19.12. - Voňavé mraveniště - poslední mraveniště v letošním roce bude plné koled, vánočních zvyků a sladké vůně cukroví.
Přejeme všem mravenečkům krásné svátky a těšíme se na vás v novém roce!
MC Mraveniště můžete navštívit každý
pátek vždy od 9 do 11 hod v centru MaNa
naproti kostelu nebo je pro vás připravena
každou středu 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
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Vyprávěli jsme si o jednotlivých lidských rasách, jak lidé vypadají a zkoušeli jsme si je i namalovat. Jeden den jsme si hráli na Eskymáky.
Vyzkoušeli jsme, jak loví ryby, jak hodně se musí
obléknout, aby jim nebyla zima a jak překonávají
vodní překážky na plovoucích ledových krách.
Další den jsme si hráli na černoušky. Hledali
jsme v encyklopediích zajímavé informace o zvířatech, která v Africe žijí, zkoušeli jsme tancovat domorodé tance a naučili se písničku Deset
malých černoušků. Také jsme si vyzkoušeli,
jaké to je být Číňan. Z kostek jsme stavěli velkou
čínskou zeď, zkoušeli jsme, jak se jí s hůlkami
a povedlo se nám s nimi sníst i rizoto k obědu.
I o číňánkovi jsme se naučili veselou písničku.
Dětem se cestování moc líbilo a velmi rády si od
té doby prohlíží mapu světa a atlasy.
Kateřina Mandová
ředitelka MŠ Černošice Topolská
www.mokropeskaskolka.cz

Halloweenská party: duchové, kostlivci,
čarodějky i dýně
FOTO: archiv pořadatelů

Předvečer svátku všech svatých patří Halloweenským oslavám. Tento původně anglosaský svátek se podařilo skvěle oslavit v Jedličkových lázních, kde se 31. října konala první
Halloweenská party v Černošicích. Ve čtyři
hodiny se začali k Berounce stahovat duchové, kostlivci, strašidla, pavouci a všelijaká jiná
„havěť“. Ti všichni se přišli skvěle bavit!
Kolem půl páté začal ten pravý rej duchů
a strašidel. Pro každého dětského hosta byla
připravena dýně, kterou za pomoci rodičů
mohly děti vydlabat. Pro hladové žaludky byla
připravena dýňová polévka a halloweenský
bar, kde se podávaly dušičkové pusinky, muffiny s okem nebo ozdobené pavoučkem a strašidelný dort. Po dobrotách se jen zaprášilo
a energii mohly děti vybít v obřím nafukovacím
hradu nebo tancem na diskotéce. Kolem šesté
hodiny se všichni vydali na strašidelnou stezku
k řece. Po cestě potkali čtveřici děsivých hlídačů stanovišť. Ten, kdo zdárně prošel kolem
všech strážců, dorazil až k hrobu, kde si mohl
vzít jeden zlatý kamínek na památku. Při návratu zpět všem, kteří došli až na konec, předala
smrtka diplom za absolvování stezky. Diplom si

také odnesla nejkrásnější maska večera vlkodlak a porotou vybraná nejkrásnější dýně.
Závěr večírku patřil tombole, kde mohly děti
vyhrát různé hračky a drobnosti, ale také hodinky a boby od největšího sponzora Pneuservis
Červený. Kdo nevyhrál losem, dostal časopis
Mateřídouška nebo Sluníčko od vydavatelství
Mladá fronta. Pak už se jen tančilo a klábosilo,
dokud nebyl čas jít na kutě. Těšíme se zase
příští rok na Halloweenu nebo na dalších připravovaných akcích!
Bára Veselá a Bára Malá

z města a okolí

Informace ze školy

pro spolupráci, jejímž výsledkem by měla být
vzájemná otevřenost a celková spokojenost.

Od začátku školního roku nás dělí již jedno čtvrtletí, které je svým způsobem jistým
ohlédnutím za výsledky našich žáků, ale také za výsledky práce naší školy.

Prohloubení komunikace
Škola je pro mne zejména prostředím lidí
a jejich dobré komunikace a spolupráce. Tímto
směrem míří také nové pojetí konzultací s učiteli v podobě trojstranných schůzek, kterých
se zúčastnily společně s rodičem i samotné
děti. Schůzky byly naplánovány na dny 24. 28. listopadu.
Dalším prostorem pro setkání se žáky a rodiči naší školy jsou Vánoční dílny, které připadají na neděli 30. listopadu. Zapojili se do nich
učitelé i vychovatelé. Ve čtyřech dílnách si žáci
se svými rodiči mohli vyrobit svíčky z včelího
vosku, adventní věnce, ozdobné závěsy a další drobné vánoční dekorace. Občerstvení pro
účastníky zajistily naše paní kuchařky. Celé
adventní odpoledne ukončilo „Předvánoční
zpívání“, kterým jsme společně rozsvítili náš
vánoční strom.
V pondělí 1. 12. u nás tři dny pobudou žáci
z partnerské školy v Polsku. Žáci 7. B si pro
ně pod vedením paní učitelky Marie Zálešákové připravili zajímavé výlety do okolí Černošic
a samozřejmě do Prahy. Na jaře příštího roku
jim plánujeme návštěvu oplatit.

Ráda bych nejdříve zopakovala priority, se
kterými jsem do školy nastoupila. Mojí vizí je
proměna černošické školy na instituci, která
je otevřená rodičům – sdílí s nimi nové pojetí
výuky – pořádá metodická odpoledne, informuje o novinkách, reflektuje jejich potřeby;
je moderní – využívá nové ověřené trendy ve
vzdělávání (portfolia žáků, zážitkové učení, aktivizující metody) a je založena na vzájemném
respektu učitelů a žáků. Chtěla bych společně
s učiteli pracovat na rozvíjení takových dovedností žáků, které jim pomohou k úspěchu v oblasti pracovní, studijní i osobní. Vizí je vytvořit
instituci, která se postupně stane inspirací i pro
ostatní školy.
Uvědomuji si, že školu dělají hlavně lidé, učitelé, děti a rodiče, a věřím, že v tomto je v naší
škole obrovský potenciál. Je nutné přiznat, že
ne všichni změnu ve škole vítají, ale jsem pevně přesvědčena, že většina z Vás výše zmíněné
cíle naší školy schvaluje a podporuje. Usuzuji
tak z rozhovorů s některými rodiči a samozřejmě z rozvíjející se účinné spolupráce s mnoha
učiteli.
Co se za uplynulé měsíce podařilo?
• Postupně zavádíme prvky nových přístupů –
sebehodnocení žáků, komunitní kruhy, pravidla pro soužití ve třídě apod.
• Klademe větší důraz na komunikaci – umožňujeme žákům sdělovat vlastní názory a obhajovat je, dáváme jim prostor k seberozvoji.
• Zahájili jsme vzdělávání, které bude žákům
pomáhat s orientací ve vlastním učení – učíme děti, jak se mají učit a jak mají či mohou
řešit problémové úlohy, rozvíjíme u nich kompetenci k učení.
• Zařazujeme do výuky čtenářské dílny – rozvíjíme u dětí čtenářskou gramotnost.
• Spolupracujeme s jazykovou školou – rodilí mluvčí učí naše učitele využívat cizí jazyk
také v ostatních vyučovacích předmětech.
• Zahájili jsme spolupráci se Základní školou
nám. Curieových – hodláme se zaměřovat
také na vzdělávání žáků mimořádně nadaných, a to od budoucího prvního ročníku.
Záměrů a dalších aktivit, které pro žáky i vás
rodiče připravujeme, je opravdu mnoho a my věříme, že všechny podpoří hlavní vizi naší školy.
V čem se naopak situace ukázala jako
obtížnější?
V některých věcech pokrok zatím není tak

rychlý nebo je teprve před námi. Jde především o vybavení školy, které v současné době
řešíme (nové počítače, vhodné programy pro
žáky, úložné prostory apod.). Rovněž se potýkáme s nedostatkem prostor – již jsme ale
zažádali o navýšení kapacity školy a věříme,
že společně s rekonstrukcí půdních prostor
se i tato situace podaří vyřešit. Nemáme ještě
odpovídající zázemí pro výuku tělesné výchovy
a dalších předmětů pohybového zaměření –
což rozhodně vyřeší nová sportovní hala. Také
nám chybí větší prostory pro šatny žáků, ale
rovněž se již pracuje na projektové dokumentaci, jež by měla tuto záležitost vyřešit.
Zásadní informace zcela jistě je, že od nás
odchází šest pedagogů, a to k termínu 31. 12.
2014. Jsem si vědoma, že takovou situaci rodiče mohou vnímat se znepokojením. Nutno
říct, že odchody učitelů v průběhu školního
roku, navíc před koncem pololetí a před uzavřením klasifikace, rozhodně nejsou standardním krokem s ohledem na zájmy dětí a mohou
nám způsobit značné problémy. Je však na
každém z nás, abychom zvážili svá rozhodnutí
a jejich dopad na okolí. Není tajemstvím, že
několik pedagogů mělo ke změně ve vedení
školy výhrady, které jsem ostatně zaregistrovala již v době konkurzu a tedy před mým nástupem na pozici ředitelky. K odchodu se nyní
rozhodlo několik z nich. Další z odcházejících
obdržel zajímavou nabídku v zahraničí, a byť
jako ředitel přijdu o kvalitního pedagoga, našemu mladému kolegovi tuto zajímavou příležitost přeji - třeba se po čase vrátí obohacen
o zkušenosti, které bude pak předávat dalším
generacím.
Nastalou situaci samozřejmě intenzivně řešíme. Operativně jsme vypsali výběrová řízení na
nové učitele. Zájem o spolupráci s naší školou
je poměrně velký, s několika uchazeči jsme již
v rámci pohovorů hovořili osobně.
Ve škole však k naší spokojenosti zažíváme
i „personální úspěchy“. Většina učitelů aktivně spolupracuje, scházíme se a hovoříme
o možnostech zavádění nových metod do výuky, diskutujeme organizaci vánočních akcí,
mapujeme práci dětí s matematikou dle prof.
Hejného, připravujeme podporu žáků mimořádně nadaných, plánujeme návštěvy jiných
škol, abychom se inspirovali, setkáváme se
s rodiči, diskutujeme nad pojetím školní družiny apod.
Věřím, že se nakonec podaří spojit celý pedagogický sbor a nadchnout učitele, žáky i vás

Na závěr dvě prosincová a dvě lednová
pozvání
V sobotu 6. 12. se přijďte podívat na vystoupení žáků 4. třídy pod vedením paní učitelky
Ludmily Zhoufové „O dvanácti měsíčkách“,
které se uskuteční v rámci Mikulášských trhů
na Vráži.
Učitelé a žáci v ulici Komenského zvou nejen
rodiče na předvánoční setkání dne 12. 12.
v odpoledních hodinách.
Všechny rodiče našich žáků i další zájemce
o dění ve škole zveme na Den otevřených
dveří, který se bude konat 21. ledna 2015,
a to v obou budovách školy. Budete se moci
seznámit se vzdělávacím programem školy
i s výukou v jednotlivých třídách.
Rodiče budoucích prvňáčků zveme na
zápis do prvních tříd, který se koná 26. 1.
a 9. 2. 2015.
Podrobnější informace o všech lednových
akcích budou včas zveřejněny na webových
stránkách školy.
Žáci a zaměstnanci ZŠ Černošice přejí všem
klidné a pohodové Vánoce a v novém roce
hodně štěstí, zdraví a úspěchů.
Se žáky se letos neuvidíme v období Vánoc celé dva týdny, neboť vánoční prázdniny
potrvají od pondělí 22. prosince do neděle
4. ledna.
Romana Lisnerová
ředitelka školy

inzerce

Prořezání a kácení stromů z lana
Střechy, okapy, fasády a jiné práce ve výškách
Michal Pták, tel. 603 712 174
e-mail: michalptak@centrum.cz

Počítačové kurzy pro seniory v Černošicích
Od ledna 2015 otevřeme v Domě s pečovatelskou službou dopolední kurzy pro seniory, určené pro úplné začátečníky i mírně
pokročilé. Zájemci se mohou naučit pracovat s PC a Internetem,
upravovat fotky atd., více informací o kurzech a termínech získáte
na stránkách www.pcakademie.cz, nebo na tel. 602395228.
Aleš Liber, PC Akademie.
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3. ročník
Černošické brusle
Kdy: 19. 12. od 14.00 do 17.00
Kde: zimní stadion Černošice
Patříte mezi příznivce bruslení a krasobruslení? Pak se přijďte podívat na naše exhibiční
vystoupení – 3. ročník Černošické brusle. Časový rozpis jednotlivců a skupin bude vyvěšen
na nástěnce zimního stadionu. Přijďte včas a zatleskejte všem!
Daria Čiháková
Kraso Brusle Černošice o.s.

Zprávy
ze Sokola
Drakiáda
Sokolská „drakiáda“ letos připadla na neděli
9. listopadu. Vítr nefoukal, bohužel ani malý
vánek, tak draci nemohli vzlétnout. Malí sokolíci společně s malými turisty se tedy vydali do
lesa a na vyznačené trase plnili různé úkoly
a odpovídali na otázky. Odvážlivci vyrazili na
trasu samostatně. Většina malých účastníků

si ale vzala na trasu s sebou kamaráda, aby
jim v lese nebylo smutno. Na konci na všechny čekalo hledání dračího vejce a všichni společně vytvořili dlouhý barevný dračí ocásek.
Sychravé počasí nikomu nezkazilo náladu
a sladká odměna po sportu v lese chutnala
malým i velkým.
Děkujeme všem rodičům, kteří pomohli zabezpečit trasu a plnění úkolů v lese. Dračí vajíčko a ocásek je možné si prohlédnout znovu
v sokolské šatně.
Za TJ Sokol Černošice
Míša Dvořáková

FOTO: TJ Sokol Černošice

FOTO: Kraso Brusle Černošice

-- Vítr nefoukal. Místo pouštění draků tak děti plnily na trase v lese různé úkoly. --

První rok tenisové samostatnosti
-- Exhibiční vystoupení malých
krasobruslařek měla v obou předchozích
ročnících velký úspěch. --

Nabídka kurzů
krasobruslení
Nabízíme výuku bruslení a krasobruslení pro
děti od 4 let i dospělé. Kurzy začínají 5. ledna a poběží až do 5. dubna. Výuka bude probíhat pod odborným dohledem školených
trenérů na zimním stadionu v Černošicích.
Počet volných míst v jednotlivých kurzech je
omezen.
Termíny:
Pondělí
Úterý

Čtvrtek
Pátek
Neděle

13.30–14.15
14.15–15.00
6.30–7.30 – i dospělí
13.30–15.00
13.30–14.15
14.15-15.00
13.30–15.00
6.30–7.30
14.00–15.00
7.00–8.00
8.30–9.30 – tělocvična

Podrobnější informace týkající se výběru
termínu, trenérů, výši příspěvku na výuku
i o našem sdružení najdete na www.krasobruslecernosice.cz.
Za tým trenérek Daria Čiháková
Tel. 777 910 470
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Nejdříve malý přehled historických dat o tenisu v Černošicích:
• 1908 – první doložené zprávy o tenise
v Černošicích
• 1912 – vznik LTC Černošice
• 1918 – vznik SK Černošice (kopaná,
tenis,házená)
• 1925 – částečný přechod tenistů do ČLTK
Černošice - existence dvou klubů
• 1940 – zánik ČLTK Černošice
• 1943–1951 – omezená činnost SK, přerušená válkou a později národní frontou
• 1951 – obnova činnosti jako TJ Sokol Černošice, sdružující všechny sporty
• 1990 – obnovení Sokola a vznik SK Černošice (hokej, kopaná, tenis)
• 2013 – osamostatnění Tenisového klubu
To je jen několik nejdůležitějších dat v historicky složitém vývoji našeho klubu.
A jaká je současnost?
Od počátku tohoto roku, po vyřízení potřebných administrativních změn týkajících se osamostatnění Tenisového klubu, bylo výborem
klubu rozhodnuto mimo jiné také o přihláškách
závodních družstev do soutěží. Přes obavy, jestli se závodní družstva „vejdou“ na dvorce, byly
do soutěží přihlášeny čtyři družstva dospělých
(1. - 4. výkonnostní třída) a v soutěžích mládeže
pět družstev. To celkem představuje 90 závodních hráčů (z toho zhruba padesát dětí včetně
dorostu).
Z výsledků jednotlivých družstev je nutno zdůraznit výkony všech družstev dospělých, zejména pak prvního družstva, které se udrželo v první, velice kvalitní třídě. Postup nově vzniklého

čtvrtého družstva se předpokládal. Smůlu mělo
družstvo dorostu, kterému se nepodařil o jeden
prohraný zápas postup rovněž do první třídy.
Okresní přebor mládeže
Klub již tradičně pořádal Okresní přebory
mládeže pro Prahu-západ, kde se sešel nebývalý počet závodníků. Měl totiž 59 účastníků. Ve
finálovém utkání mladších žáků jsme zde měli
zastoupení Filipem Apltauerem, který skončil na
pěkném druhém místě. Velkou účast měl závěrečný turnaj smíšených dvojic, jež má velkou oblibu, a to nejen po sportovní, ale i po společenské stránce. Mladým vítězům Matrinu Houbkovi
a Tereze Kultové gratulujeme.
Lepší vybavenost areálu
Velký krok udělal Klub o prázdninách a v závěru sezóny ve vybavenosti areálu. Po letech
úvah a plánování se podařilo zrealizovat přívod
městské vody (doposud byla vedena ze studny)
a provést rekonstrukci dvorce č. 4. Bohužel,
obě akce významně poznamenaly finanční rozpočet klubu.
Postskriptum
Pan Jan Hájek, bývalý předseda našeho tenisu (v letech 1969 -1986), se na nás ze svého tenisového nebíčka spokojeně usmívá. Má k tomu
pořádný důvod. Jeho vnučka Maruška Bouzková byla v kategorii juniorek ve čtyřhře ve finále
Wimbledonu, a v jednotlivcích se stala vítězkou
US Open ve Flushing Medows rovněž v kategorii
do 16 let. Přejeme hodně dalších úspěchů.
Trnka Hynek
Předseda Tenisového klubu

z města a okolí

Hokejová zabíjačka přímo u stadionu
Fenoménem posledních dvou dekád je pokles zájmu o sport jako takový.
Na hokejová i fotbalová ligová utkání chodí stále méně diváků. Proč u české
veřejnosti upadá zájem o návštěvu sportovních klubových utkání? Kde jsou
doby, kdy místní utkání navštěvovalo i 500 hrdých fanoušků? Černošický
klub chce tento trend změnit.
Chceme motivovat mládež ke změně životního stylu a vytvořit takové
prostředí, aby se zápas černošických borců stal příjemnou společenskou
událostí pro všechny generace. Děkujeme proto všem fanouškům, kterých
aktuálně na domácí utkání chodí kolem stovky. Dokáží vytvořit skvělou atmosféru a podporu, tolik důležitou motivaci pro černošický tým. V rámci
minulého ročníku krajské ligy mužů při zápase proti Rakovníku zde bylo až
250 diváků.
Jak ale naše dlouhodobé cíle - práci s mládeží, která je pro nás prioritou
a současně propagaci hokeje jako takového – podpořit? Jak přivést na domácí hokejová utkání znovu více fanoušků? Volba padla na spojení s jinou
společenskou událostí.
Jelita a jitrnice přilákaly fanoušky
Vedení klubu společně s restaurací Zimní stadion uspořádali 15. listopadu, v den, kdy nastoupil černošický tým proti HK LEV SLANý, zabíjačkové
hody. Přípravy probíhaly již den předem v pátečních ranních hodinách nástupem profesionálních řezníků a vedení klubu, kteří předvedli gastronomické umění a tah na branku při zpracování masových pochoutek tak, aby vše
bylo připraveno na velkolepé zahájení.
Akce odstartovala v sobotu kolem 13. hodiny, kdy se z kotlů polní kuchyně začal valit dým, a neodolatelná vůně se linula okolím celého černošického stadionu. Diváci s platnou vstupenkou i držitelé permanentek byli zaslouženě poctěni jelity, jitrnicemi a dalšími pochutinami, které obdrželi jako dík
za podporu černošickému klubu. Součástí akce byla také soutěž pro všechny týmy dětí a dorostu, aby v co největším počtu přišli podpořit své trenéry,
hráče a vzory, což se nakonec ukázalo jako ideální zábavná motivace.

FOTO: SK Černošice

-- Zabíjačkové hody přilákaly ke stadionu 500 lidí, kteří pak i sledovali
hokejový zápas. --

Vstupenky platících fanoušků byly slosovány a po druhé třetině výherci
obdrželi hodnotné ceny. Popularita této novinky stále stoupá, a tak se můžete těšit na výhry i při dalších utkáních.
500 diváků a vítězství
Strhující atmosféra zápasu byla završena vítezstvím 9:5 díky dominantnímu výkonu černošických tygrů v závěru utkání, které sledovalo na 500
diváků. Tím černošický tým postoupil na druhé místo v Krajské lize mužů
a má namířeno do play off.
Děkujeme všem za účast a věříme, že tuto sportovní atmosféru zopakujeme při dalším utkání.
Zveme Vás na další zápasy, vždy v sobotu od 16.30 hodin:
6. 12. 2014 HC Poděbrady
20. 12. 2014 HC Vlašim
10. 1. 2015 HC Příbram
24. 1. 2015 HK Kralupy
14. 2. 2015 Slavoj Velké Popovice
Pavlína Tylková, SK Černošice

inzerce
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Kam za kulturou, zábavou a vzděláním
v Černošicích
prosinec
1.12.
4. 12.
6. 12.
6. 12.
7. 12.
7. 12.
7. 12.
9.–14. 12.
12. 12.
12. 12.
12.–13. 12.
13. 12.
13. 12.
14. 12.
14. 12.
16. 12.
19. 12.
21. 12.
21. 12.
22. 12.
24. 12.
24. 12.
24. 12.

25. 12.
31. 12.
31. 12.
1.1.

Melanie Scholtz – koncert jazzové zpěvačky
Pozdní sběr – koncert, kapela hraje převážně rockovou kytarovou muziku
Mikulášské trhy
ZNOUZECTNOST – koncert plzeňské rock-punkové kapely
Adventní koncert pěveckého sboru z Církve bratrské
Nejkrásnější díla světové duchovní hudby – Černošická komorní filharmonie a Pražští pěvci
Pojďte s námi na koledu – vystoupení Pramínku
Výstava Češi a Sarajevo 1914
Vrážský BR.SAL. CUP – druhý ročník soutěže o nejlepší bramborový salát
LOKOMOTIVA PLANET A HWĚZDNÁ PĚCHOTA – předvánoční hudební
šoulet vypečených kuchtíků
Humanitární sbírka Diakonie Broumov
Výlet ČČČ: Černošice – Černolice – Čičelice a film Utrpení mladého Boháčka v lese (více na futureferenc.cz)
Oslavy 60 let ZUŠ – závěrečný koncert s podtitulem Vánoční nálady
Princezna se zlatou hvězdou – divadlo pro děti
Dezert fest III: vánočně chanukový speciál, třetí přehlídka zákusků, moučníků, dortů, zmrzlin, pudinků aj.
Nakladatelství Baobab v Černošicích: předvánoční prodej knih, leporel,
komiksů, balicích papírů, her, pohlednic, trik a novin
Adventní koncert Ireny Budweiserové
Dětská vánoční slavnost
Koncert Dech Band a Black Notes
ÇILEK AROMALI KREMALI BISKÜVI – vánoční koncert velkošenovské folkpunkové kapely a branické rock-bluesové kapely ODEČET PLYNU.
Půlnoční – tradiční vánoční bohoslužba
Rybova mše vánoční
VÁNOČNÍ DESTRES-PÁRTY – tradiční setkání po vánočních hodech a obřadech na společný přípitek nějakým antistresovým mokem pro všechny kamarády a přátele Club Kina, ale i Ty ostatní. Navíc vánoční nadílka v podání
DJ Ivana.
Slavnostní bohoslužba na Boží hod vánoční
Silvestrovské shromáždění – posezení s programem, písněmi, fotkami…
SILVESTR PÁRTY
Novoroční bohoslužba

20.00, Club Kino
20.00, Club Kino
10.00-18.00, náměstí Centra Vráž
20.00, Club Kino
17.00, modlitebna Církve bratrské (Hradecká ul.)
19.00, kostel Nanebevzetí Panny Marie
16.30, Mokropeská kaplička
Galerie Mokropeská kaplička
18.30, restaurace Pod lípou na Vráži
20.00, Club Kino
Pá 15.00-18.00, so 8.00-14.00, DPS
Sraz ve 12.00, u klubu Ferenc Futurista
(Vrážská 324; klub otevřen od 10 h)
15.30, Club Kino
16.00, Club Kino
od 16.00, klub Ferenc Futurista (Vrážská 324)
od 16.00, klub Ferenc Futurista (Vrážská 324)
20.00, Club Kino
9.30, modlitebna Církve bratrské (Hradecká ul.)
17.00, Club Kino
20.00, Club Kino
24.00, modlitebna Církve bratrské (Hradecká ul.)
22.00, kostel Nanebevzetí Panny Marie
23.00, Club Kino

9.30, modlitebna Církve bratrské (Hradecká ul.)
17.00, modlitebna Církve bratrské (Hradecká ul.)
20.00, Club Kino
9.30, modlitebna Církve bratrské (Hradecká ul.)

v okolí
prosinec
4. 12.
6. 12.
6. 12.
6. 12.
13. 12.
20. 12.
21. 12.

Mikulášské buřtování
Mikulášská besídka
Diskusní večer Josefa Klímy – spisovatel, reportér a místní rodák pokřtí
svou novou knihu Smrt podle druidů
Koláče pro náruč na vánočních trzích – přineste již v pátek slané i sladké
dobroty, výtěžek jde pro OS Náruč
Dětský vánoční jarmark na zámku – zde proběhne i dobročinná burza
dětských knih
Vánoční koncert dvou špičkových jazzmanů – Emila Viklického a Štěpána
Markoviče na Karlštejně s prohlídkou hradu
Karlštejnský královský advent

24. 12.
Rybofka
26. 12.
Pražská mobilní zvonkohra, zakončení ohňostrojem (cca 17.00)
2. 12.–11. 1. Hodiny do každé rodiny – prodejní výstava obrazů, hodin a zrcadel

16.00-19.00, Modrý domeček, Řevnice
16.00, pivovar MMX Lety
18.00, sál Dr. Fürsta, Dobřichovice
Řevnice
12.00-17.00, zámek Dobřichovice
17.00, hrad Karlštejn
10.00-17.00, Karlštejn – podhradí,
otevřen i hrad
13.00, před Modrým domečkem v Řevnicích
Nám. Sv. Petra a Pavla, Radotín

Aktuální informace ke kulturním, společenským a sportnovním akcím
v Černošicích a okolí najdete na www.kultcernosice.cz.
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Jazzový koncert Melanie Scholtz (JAR)
FOTO: archiv zpěvačky

Kdy: pondělí 1. 12. ve 20.00
Kde: Club Kino
Nenechte si ujít skvělý hudební bonbónek
v podání Melanie Scholtz Quartet (JAR). Zpěvačky, která vystudovala obor „operní a jazzová pěvkyně“ na hudební univerzitě v Kapském
městě, která si skládá texty i hudbu. Během
své kariéry zpívala v mnoha zemích Evropy
a spolupracovala s mnoha hudebníky různých
občanství i národností. Kromě spolupráce
s celou jihoafrickou jazzovou špičkou je třeba jmenovat norskou kapelu Inkala, belgického pianistu Jacka van Polla a dvě jazzové
veličiny, kterými jsou dodnes Al Jarreau a Joe
McBride.
Na koncert zve město Černošice. Vstupné
na místě 180 Kč.
Pavel Blaženín

-- Melanie Scholtz --

Pozdní sběr zavítá do Club Kina
Kdy: čtvrtek 4. 12. ve 20 hodin
Kde: Club Kino
Zpestřete si program i uprostřed pracovního týdne a zajděte na koncert fenomenální
kapely Pozdní sběr. Ta hraje převážně rockovou kytarovou muziku s bluesovými základy,
tak trošku zavánějící jižanskými vlivy, stejně
jako vlivy ryze místními. Pozdní sběr zpívá výhradně česky.
Sestavu muzikantů kolem lídra a dvorního
autora skupiny Jiřího Pařeza lze v současné
době nazvat vinařským termínem - výběrem
z bobulí. Do aktuální sestavy Pozdního sběru patří basista Jiří Meisner (exDruhá tráva,
exKamelot), kytarista Michael Vašíček (AG
Flek, exČechomor, exKaždý den jinak Vlasty
Redla), hráč na bicí nástroje Tomáš Hanke
(exKatapult, exDruhá tráva), zpěvák a kytarista Karel Macálka (Rangers, exKaždý den
jinak), klávesista Štěpán Baloun a zpěvačka
Petra Jonášová.

A jak vůbec skupina přišla ke svému vinařskému názvu? „Když jsme kapelu Pozdní sběr
v roce 2000 zakládali, snažili jsme se názvem
vyjádřit několik pohledů na věc. Všichni jsme
Moraváci z Brna a okolí, máme to tady u nás
na jižní Moravě rádi a samozřejmě, když je
příležitost, nevynecháme možnost pochutnat si na dobrém vínku. Dvě z našich prvních
písniček byly o vínu a o Pálavě. Takže název
označující kategorii vína a potažmo i muziky
se sám nabídnul při některé z našich společných ochutnávek ve sklepě. Druhý význam
říká cosi o tom, že jsme se pozdně sebrali,
což je pravda. Každý z nás má za sebou přes
dvacet let aktivního muzicírování,“ vypráví
Jirka Pařez. Více informací najdete na www.
pozdnisber.cz.
Vstupenky na koncert koupíte za 150 Kč
v předprodeji (Minimarket u černošického nádraží) nebo na místě před koncertem.
Pavel Blaženín

FOTO: archiv kapely

FOTO: Petr Kubín

-- Na trhy i letos přijde také Mikuláš s čertem. --

Mikulášské trhy
Kdy: sobota 6. 12. od 10 do 18 hodin
Kde: náměstí Centra Vráž
Již po páté ožije o prvním prosincovém
víkendu náměstíčko Centra Vráž Mikulášskými trhy. Zaplní ho opět stánky s dárky
a dárečky, svíčkami, koláčky a jinými dobrotami i voňavými nápoji. A jako každý rok
se i letos můžete těšit také na bohatý doprovodný program. Probíhat bude v prostorách městského sálu i přímo na náměstí,
kde bude vyhřívaný stan. A v něm bude pro
děti připraveno pečení perníčků a vánoček, tvořivá dílna, vánoční malování na obličej a tradiční kolovrátek. Celým odpolednem nás bude provázet kejklíř a kouzelník
a z pódia bude znít nejen reprodukovaná
muzika. Svým zpěvem nás přijde potěšit
dětský pěvecký sbor Chorus Angelus a pěvecký sbor MIFUN.
V prostorách sálu mohou děti shlédnout roztomilé vánoční představení Andělíček Toníček divadelního souboru Buchty
a loutky. Děti ze základní školy si pak pod
vedením paní učitelky Ludmily Zhoufové
a bývalého žáka školy Lukáše Marvala pro
vás připravily divadélko O dvanácti měsíčkách. Určitě si nenechte ujít podvečerní
Ohňovou show. A nebude chybět ani betlém s živými zvířátky.
Při setmění pak Mikuláš s čertem rozsvítí
vánoční strom, který bude náměstí zkrášlovat po celý advent.
Za organizátory Mikulášských trhů
Kristýna Pánková

-- Převážně rocková kytarová muzika s bluesovými základy, tak hraje Pozdní sběr. --

Program
11.00–15.00 – Mikulášská dílnička (ve vytápěném stanu na náměstí)
12.00 – Buchty a loutky – Andělíček Toníček (kulturní sál)
14.00 – O dvanácti měsíčkách (kulturní sál)
15.00 – Chorus Angelus (ve vytápěném stanu na náměstí)
13.00–16.00 – Kejklíř a kouzelník
(na náměstí)
16.00 – Mikuláš a čert rozsvítí vánoční
strom za doprovodu dětského hudebního
sboru MIFUN (náměstí)
16.30 – Ohňová show
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FOTO: Ivan Látal

Pojďte s námi na koledu
Kdy: neděle 7. 12. v 16.30
Kde: mokropeská kaplička sv. Václava
Tradiční předvánoční koledování folklórního souboru Pramínek se i letos uskuteční v mokropeské kapličce sv. Václava. Nenechte si ujít malou
ochutnávku vánočního programu, který bude letos složen z českých i moravských vánočních písní. Celý program pak budete moci zhlédnout v sobotu 13. prosince od 17 hodin v Club Kinu v rámci koncertu Vánoční nálady
pořádaný ZUŠ Černošice.
Přijďte si odpočinout a prožít příjemnou atmosféru 2. adventní neděle
a společně s námi zazpívat lidové koledy.
Za folklórní soubor Pramínek Magdaléna Voldřichová
www.praminekcernosice.cz, www.facebook.com/FSPraminek

Vánoční atmosféru nabídne i Církev bratrská
Jako každý rok, chystáme v Modlitebně Církve bratrské i letos tradiční
adventní a vánoční akce. Otevřeny jsou pro celou širokou veřejnost.
Na co se můžete těšit:
Neděle 7. 12. v 17.00
• Adventní koncert pěveckého sboru
z Církve bratrské
Zveme vás k adventnímu koncertu pěveckého sboru z Církve bratrské. Výběr z duchovní hudby od baroka až po jazz.
Neděle 21. 12. v 9.30
• Dětská vánoční slavnost
Mimořádná bohoslužba pro veřejnost
s účinkováním dětí a dramatickým ztvárněním vánočního příběhu.
Čtvrtek 25. 12. v 00.00
• Půlnoční
Tradiční vánoční bohoslužba pro veřejnost
od pravé půlnoci. Aktuální poselství staré vánoční zvěsti, společné písně a vystoupení
pěveckého sboru.

FOTO: CB

Čtvrtek 25. 12. v 9.30
• Boží hod vánoční
Slavnostní bohoslužba pro veřejnost
k oslavě narození největší postavy dějin.
Středa 31. 12. od 17.00
• Silvestrovské shromáždění
Příjemné posezení s vážným i docela nevážným programem, písněmi, fotkami, atd.
Čtvrtek 1. 1. v 9.30
• Novoroční bohoslužba
Vstoupit do Nového roku s modlitbou.
Bohoslužba na začátek roku v modlitebně
Církve bratrské.
Kde nás najdete: Modlitebna Církve bratrské - Hradecká 2192, Černošice (naproti
Tesco a vedle drogerie Teta).
Palev Paluchník, Kazatel CB

-- Tradiční vánoční bohoslužbu chystají
v modlitebně CB i letos. --

Nejkrásnější díla světové duchovní hudby v černošickém kostele
Kdy: neděle 7. 12. od 19.00
Kde: k
 ostel Nanebevzetí Panny Marie
v Černošicích
Letošní koncertní sezónu Černošické komorní
filharmonie uzavře nevšední program nejkrásnějších děl světových skladatelů určených pro
dobu adventu a vánoc. Rád bych upozornil zejména na Priiditě poklonimsja P.I. Čajkovského
a Bogorodice devo S. Rachmaninova inspirované velkolepými ruskými pravoslavnými sbory, Tři
duchovní sbory A. Schnittkeho, které pro svou
obtížnost zazní i na nejlepších pódiích jen výjimečně, Magnificat - chvalozpěv zpívaný Pannou
Marií při návštěvě sv. Alžběty z Lukášova Evangelia J. D. Zelenky přezdívanému "Český J.S.
Bach", křehké a jemné vánoční sbory F. Poulanca a na závěr z vánočních částí Mesiáše G.F.
Händla.
Děkuji paní Aleně Poulové, Městu, ZUŠ Černošice a farnosti Třebotov za podporu tohoto
koncertu, která opět umožnila pozvat dnes už
téměř v Černošicích stálé hosty Pražské Pěvce
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FOTO: archiv ČKF

-- Společně s Černošickou komorní filharmonií vystoupí i Pražští pěvci
se sbormistrem Stanislavem Mistrem. --

se sbormistrem Stanislavem Mistrem.
Vstupné 150/100 Kč, předprodej vstupenek
130/90 Kč v Minimarketu na černošickém ná-

draží. Vstup pro žáky a učitele ZUŠ, konzervatoří
a vysokých hudebních škol volný.
Václav Polívka

z města a okolí

K. M. Walló: Princezna se zlatou hvězdou
Kdy: neděle 14. 12. od 16.00
Kde: Club Kino
Na malé diváky čeká v Club Kině jedna z klasických českých pohádek,
nepostrádající nic z toho, co by správná pohádka měla mít. Je tu krásná princezna Lada, jejíž čelo zdobí zlatá hvězda, její otec, hodný, ale
poněkud povolný vladař, zlý král Kazisvět, který vtrhne na hrad a žádá
ruku princezny Lady. Je tu hodná a moudrá chůva, která má nejen
pana krále pod palcem, ale také dobrou radu po ruce. Je tu pohádkový myší kožíšek, který skryje princezninu krásu při útěku z království.
A je tu království prince Radovana s královskou kuchyní, kde přestrojená Lada nalezne azyl mezi kuchtíky pod přísným okem hlavního královského kuchaře, který (ač bručoun) má stejně dobré srdce jako jídla,
která s láskou připravuje svému princi. A samozřejmě je tu princ, který
se zamiluje do krásné paní, kterou zahlédne na zámeckém plese a netuší, že jako kuchtička myje v jeho královské kuchyni nádobí...
Na tuto klasickou českou pohádku v úpravě a režii Pavla Klečky vás
zve Divadlo Akorát Praha a město Černošice. Vstupné je 70 Kč.
Adéla Červenková

FOTO: Divadlo Akorát

-- Tradiční pohádku mohou děti tentokrát místo
televize zhlédnout jako divadlo. --

Oslavy 60 let ZUŠ Černošice vrcholí!
© Tereza Lochmannová

Kdy: sobota 13. 12. v 17.00
Kde: Club Kino a tělocvična Sokola
V sobotu 8. listopadu se uskutečnil již 3. koncert Festivalu 60 let ZUŠ Černošice a Roku
české hudby, který byl tentokrát věnován žákům
současným i bývalým a učitelům školy.
Ve zcela zaplněném kulturním sále na Vráži proběhl velmi zajímavý, publikem vřele odměňovaný
program, složený z velmi kvalitních výkonů všech
účinkujících. Díky bývalým žákům, kteří přijali
pozvání vystoupit na tomto koncertě, jsme mohli
vidět taneční vystoupení Anny Wollemannové-Vinterové a Radima Kláska. Všechny upoutalo svou
lehkostí, temperamentem, mladistvostí a vysokou
profesionalitou. Oba jsou absolventy konzervatoře Duncan Centre. Absolventkou z doby velmi
nedávné byla Marta Sedláková (studentka ekonomie), která se svou pedagožkou Janou Vařínkovou přednesla dvě Divertimenta W. A. Mozarta.
Dále se představili Ondřej Šimek a Otakar Štanc,
kteří podali kvalitní výkon, i když hudbu aktivně již
neprovozují a stala se jim koníčkem a doplňkem
k náročným zaměstnáním. Posledním vystoupením bývalých absolventek školy bylo provedení
Dvořákových Moravských dvojzpěvů v podání
Veroniky Höslové a Martiny Hanslové - Höslové.
Obě tyto dámy v současné době učí – Veronika
na Pražské konzervatoři a Martina na Střední pedagogické škole v Berouně a obě zpívají v mnoha
profesionálních sborech.
I výkony současných žáků svědčily o hlubokém
zaujetí a vysoké úrovni jejich hry. Představili se

Anna Poulová, Iva Marešová, Marie Semínová,
Klára Lášková a David
Kraffer. Učitelé na tomto
koncertě neměli jen doprovodnou roli, ale představili se i jako komorní
hráči, dokonce i v roli
skladatelů. Jana Vavřínková a Ester Godovská
zahrály autorskou skladbu Ester Godovské, která
vzbudila velký ohlas. Celý
koncert uzavřel Dvořákův
Slovanský tanec v podání Marie Heczkové a Aleny Veretiny.
I tento netradiční koncert navázal na již uskutečněné akce v rámci Festivalu, které všechny
byly publikem velmi oceňovány jak za kvalitu, tak
milou a neokázalou atmosféru.
Závěrečný koncert, aneb Vánoční nálady
Nyní je před námi čtvrtý, závěrečný koncert
s podtitulem Vánoční nálady, jež se uskuteční
v sobotu 13. 12. 2014 od 17 hodin v Club Kinu
a tělocvičně Sokola.
V rámci koncertu se představí tělesa ZUŠ –
Dětský pěvecký sbor Chorus Angelus s pásmem
vánočních písní, folklorní soubor Pramínek s pásmem českých koled Pojďte s námi na koledu
a koled moravských „Vinšujem Vám štěstí, zdraví“. V premiéře se představí zbrusu nový orchestr
ZUŠ, který zahraje několik vánočních barokních
písní. Součástí programu bude i vystoupení žáků
hudebních oborů.
V tělocvičně bude instalována výstava prací
žáků výtvarného oboru ze všech našich tříd v Černošicích, Rudné a Všenorech a oddělení Foto –
škola vidění.
Přijměte naše srdečné pozvání k odpočinku od
vánočního stresu a zakončete s námi oslavu narozenin naší školy a Roku české hudby. Více o festivalu najdete na www.zuscernosice.cz/60/.
Za ZUŠ Černošice Ludmila Plzáková, Magdaléna
Voldřichová a Jana Balousová

Výstava „Češi
a Sarajevo 1914“
Kdy: 9. – 14. 12.
Kde: Galerie Mokropeská kaplička sv.
Václava
Některé události 1. světové války nám připomene výstava v Mokropeské kapličce.
Budete zde mít příležitost prohlédnout si fotografie, dopisy a pohlednice některých našich předků a občanů Černošic a Mokropes
z období 1. sv. války, z nichž některé dosud
nebyly zveřejněny. Uvidíte také sérii fotografií
Rudolfa Brunnera-Dvořáka, titulovaného jako
„Momentní fotograf Jeho císařské a královské Výsosti pana arcivévody Františka Ferdinanda d´Este“. V úterý 9. 12. od 17 hodin
je pro vás připravena komentovaná prohlídka
s autorem výstavy panem Hubertem Poulem.
Výstava „Češi a Sarajevo 1914“ je otevřena
do 14. 12. Paní Sklenářová vám po zavolání na telefon 733 205 444 galerii na přání
otevře.
Pavel Blaženín

Koncert DECH BAND
a BLACK NOTES
Kdy: neděle 21. 12. v 17.00
Kde: Club Kino
Poslední adventní neděli si můžete zpestřit
návštěvou společného koncertu jazzověswingové kapely Dech Band a dívčí pěvecké
skupiny Black Notes. Obě tyto hudební formace vznikly pod vedením Pavlíny Tomáškové
na půdě ZUŠ Černošice. DECH Band, který
bude hrát ve složení Martina Andrštová, Kateřina Holeyšovská, Vojtěch Kratochvíl, Šimon
Pavlík, Jan Slavíček a Markéta Pelzová, založila v roce 2010. Black Notes, kde zpívají Klára Lášková, Veronika Lášková, Adéla Tomášová a Marta Batíková, potom jen o rok později.
Přijďte si užít předvánoční atmosféru.
Dana Jakešová

21

z města a okolí

Dobročinná burza
dětských knih
Kdy: sobota 13. 12.
Kde: zámek Dobřichovice
Po loňském úspěchu připravujeme i pro letošní
dětský vánoční jarmark dobročinnou burzu dětských knih. Máte-li doma dětské knížky, které
již nevyužijete, a chcete-li přispět na dobrou
věc, věnujte tyto knihy do naší burzy. Knížky
budou k prodeji na stánku Rodinného centra Fabiánek na vánočním jarmarku na zámku
v Dobřichovicích. Výtěžek z prodeje věnujeme
Dennímu stacionáři Náruč.
Věnujte knihy do burzy
Knihy, které do burzy věnujete, můžete přinést předem do dobřichovické knihovny (nejpozději do pátku 12. prosince do 15 hodin)
nebo v den jarmarku přímo k našemu stánku.
Pokud byste se chtěli zbavit hodnotnějších
knih (v hodnotě cca nad 150 korun), nabízíme
prodej za provizi 25 % pro Náruč. V takovém
případě nás prosím kontaktujte na rcfabianek@
seznam.cz, domluvíme se na předání knih.
Předem vám děkujeme a těšíme se na shledanou u našeho stánku.
Libuše Stupavská
www.rcfabianek.cz

Strom
splněných
přání
Letos již po deváté se pořádá Strom
splněných přání v restauraci Zámecký
had na zámku v Dobřichovicích. Tento
rok bychom byli rádi zprostředkovatelé
splněných přání nejen pro Dětský domov Lety, ale i pro organizaci Závislí
na závislých, tedy děti v nefunkčních
rodinách.
Princip Stromu splněných přání je
stejný jako v minulých letech. V restauraci Zámecký had v Dobřichovicích si
můžete vybrat obálku, ve které se ukrývá přání jednoho z dětí. K dispozici je
k nahlédnutí seznam jednotlivých přání
v různých cenových hladinách a vy si
můžete vybrat podle svých možností.
Dárek sami zabalíte a přinesete do 22.
prosince do restaurace Zámecký had.
Veškeré dárky se dětem odvezou také
22. prosince.
Každý rok se podaří vyplnit přání
z více než osmdesáti obálek, což považujeme za veliký úspěch a radost.
Rádi bychom poděkovali všem, kteří
loni zakoupili dárky, a pevně věříme, že
se i letos podaří všechny přání vyplnit
a udělat vánoční čas veselejší pro děti,
které nemají fungující rodinu.
Kristýna Pánková
a kolektiv restaurace Zámecký had
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J. J. Ryba rozezní černošický kostel
Kdy: 24. 12. ve 22.00
Kde: kostel Nanebevzetí Panny Marie
Každoročně se na Štědrý večer rozezní kostel Nanebevzetí Panny Marie známou vánoční
skladbou Hej mistře! A letošní rok nebude výjimkou! Můžete se tedy těšit na Rybovku opět
v provedení černošického štědrovečerního
sboru a orchestru pod vedením dirigenta
Jiřího Polívky. Po skončení koncertu je před
kostelem pro všechny již tradičně připraven
pohárek svařeného vína.
Generální zkouška sboru a orchestru proběhne v neděli 21. 12. 2014 v novém čase
od 19.30 hodin v komunitním centru MaNa
naproti kostelu. Vítán je každý, kdo má chuť
si zazpívat nebo zahrát!
Zakončete s námi sváteční den příjemnou
hudbou a svařeným vínem!
Magdaléna Voldřichová

FOTO: ZUŠ

-- Nenechte si ujít Rybovu mši vánoční! --

Do podhradí Karlštejna přijede císařovna
Kdy: 21. 12. od 10.00 do 17.00
Kde: Karlštejn, podhradí i hrad
Karlštejnský královský advent se koná již tradičně na počest císařovny Elišky. Připraven je bohatý program, muzikantský, taneční i divadelní.
Na náměstí pod hradem vyroste historické tržiště, na kterém budou k dostání hračky, dřevěné zbraně, výrobky řezbářů, šperkařů, ozdoby,
korále, adventní věnce i spousta dalšího zboží. Nebudou chybět ani nejrůznější laskominy
a karlštejnské víno i karlštejnské pivo Karlíček.
Soudek se speciální várkou připravenou místním pivovarníkem Jiřím Chybou právě na počest
adventu bude naražen v pravé poledne, po příchodu královny na náměstí.
Těšit se můžete i na opětovné zpřístupnění
tzv. Muzejní stezky, která měla o loňském adventu velký úspěch. Otevřena budou také všechna
karlštejnská muzea - expozice vína s ochutnáv-

kou v místní Vinařské stanici, I. Karlštejnský mikropivovar, muzeum hodin, betlémů a voskových
figurín.
Vladařovu manželku i diváky budou bavit šermíři a šermířky ze skupin Alotrium i Reginleif, zahrají kapely Miritis či Třehusk, zatancuje skupina
Proměny, nejen koledy zapěje soubor Hukot.
Těšit se můžete na živý betlém i na vánoční hru
O tom slavném narození v podání dobřichovického divadelního souboru Kukadýlko. Vrcholem
oslav pak bude po setmění loučový průvod.
A co víc, královnu Elišku přijdou pozdravit
také slavní obyvatelé Karlštejna - herec Pavel
Zedníček a populární zpěvák Pavel Vítek. Syn
Waldemara Matušky vyhlásí vítěze soutěže čtenářů knihy O. a W. Matuškových Zákulisí našeho
života.
Otevřený bude i hrad Karlštejn.
Dana Jakešová

Co chystají
v prosinci v Modrém domečku
Prodejní výstavu originálních obrazů, hodin
a zrcadel „Hodiny do každé rodiny“ výtvarnice
Lucie Martiškové můžete navštívit v Modrém
domečku v Řevnicích od 2. prosince až do
11. ledna.
Hned o dva dny později, tedy ve čtvrtek
4. 12. pořádá Modrý domeček společně
s řevnickým Salonem Klementýna Mikulášské buřtování. Přijďte v čase od 16 do 19
hodin opéct buřty nad opravdovým pekelným
ohněm, ochutnat Andělský nápoj a udělat radost dětem Mikulášskou nadílkou.
V sobotu 6. 12. se pak můžete zapojit do již
tradičního pečení Koláče pro náruč. Upečte
a přineste nám v pátek odpoledne do našeho
denního stacionáře v Dobřichovicích nebo do

Modrého domečku v Řevnicích (sem můžete
přinést i v sobotu ráno) slané i sladké dobroty, které budeme prodávat na vánočním trhu
v Řevnicích. Výtěžkem z prodeje tak i vy podpoříte sociální činnosti OS Náruč. Děkujeme
Vám!
Vánoční Řevnická „RYBOFKA“ se potom
rozezní před Modrým domečkem jako každý
rok 24. 12. ve 13 hodin. Zastavte se na chvíli
a přijďte si v tento krásný a sváteční den připít
se svými sousedy a přáteli a poslechnout si
líbivé tóny v podání Řevnického příležitostného souboru se sólistou Ondřejem Hejmou
a dalšími.
Za OS Náruč
Marie Hrdá

z města a okolí

Nové knížky v městské knihovně v Černošicích
Beletrie:
BOČEK, Evžen: Deník kastelána – deníkové
zápisky kastelána. Hrdina knihy opouští Prahu
a zamíří na venkov, aby našel ztracený smysl
života a zachránil manželství;
COELHO, Paulo: Nevěra - příběh ženy, která
cítí, že jí v manželství cosi chybí a pokusí se
změnit svůj život;
FORMÁNEK, Josef: Úsměvy smutných
mužů - příběh lidí, kteří si došli pro pomoc do
protialkoholní léčebny. Nutno dodat, že inspirace byla autobiografická;
GREEN, John: Papírová města - dobrodružný román;
HÁJÍČEK, Jiří: Vzpomínky na jednu vesnickou tancovačku - povídky;
HRABICA, Zdeněk: Tváře bez retuše - novinář a publicista vzpomíná na osobnosti, se
kterými se setkal během svého života a novinářské kariéry;
KELEOVÁ-VASILKOVÁ, Táňa: Manželky - román pro ženy;
MAWER, Simon: Evangelium podle Jidáše
- románový příběh se klene mezi Evropou v období 2. světové války a Jeruzalémem dva tisíce
let po Ježíšově narození;
MAY, Peter: Šachové figurky - poslední část
krimimální série, navazuje na knihy Skála a Muž
z ostrova Lewis;
MORIARTY, Liane: Manželovo tajemství
- společenský román s výraznou zápletkou
a morálními dilematy;
MORTON, Kate: Tajemství letního odpoledne - strhující příběh o záhadách a tajemstvích, o nichž se nemluví, ani s těmi nejbližšími, odehrává se střídavě v několika časových
rovinách;
NESBO, Jo: Přízrak - napínavý detektivní román norského spisovatele;
NIEDL, František: Štvanice - česká detektivka;
QAIS, Akbar Omar: Pevnost devíti věží příběh afghánské rodiny, vzpomínková kniha,
v níž se autor vrací do dětství a popisuje Afghánistán před tím, než se přes krajinu přelila
historie - Rusové, mudžahedíni a Tálibán;

RIGGS, Ramsom: Sirotčinec slečny Peregrinové. Podivné město - fantasy;
SMOLENSKI, Pawel: Izrael se nevznáší - ve
více než dvaceti reportážích nás autor provádí
po uličkách izraelských měst, plážích, hospodách a svatyních;
STIMSON, Tess: Otevřené manželství - román pro ženy;
TAYLOR, Patrick: Doktore, to je ale kotrmelec - humorný román;
ZUSAK, Markus: Roky pod psa - příběh patnáctiletého kluka s širokým srdcem a praštěnými nápady, je dojemný a zábavný zároveň.
Naučná literatura:
BUZAN, Tony: Trénink paměti - Jak si zapamatovat vše, co chcete - Tony Buzan, autor
světových bestsellerů na téma mozek a učení
odhaluje ve své knize fantastický potenciál lidské paměti a nabízí revoluční techniky, jak si
zapamatovat cokoli;
GOLD, Dore: Boj o Jeruzalém - na pozadí
třítisícileté historie města a dějin tří monoteistických náboženství autor předkládá vazby
muslimů, křesťanů a židů ke svatým místům
v Jeruzalémě a jako diplomat a politolog dokazuje, že svobodný přístup k mešitě AkAgsá
a Skalnímu dómu Chrámu Božího hrobu a Zdi
nářků může v současné době zajistit jen stát Izrael. Protože Západ přišel v této otázce o svoji
věrohodnost. Kniha je nepostradatelným zdrojem informací pro všechny, kteří se zajímají
o izraelsko-arabský konflikt a situaci na Blízkém východě;
HAINEROVÁ, Irena: Dětská obezita - kniha
přináší aktuální a nové poznatky v léčbě dětské
obezity;
POLÁČEK, Jan: Příběh spalovače mrtvol
- příběh o našem nejzáhadnějším spisovateli
druhé poloviny 20. století;
UHDE, Milan: Rozpomínky - obsáhlé paměti
dramatika, prozaika, básníka a politika Milana
Uhdeho jsou mimořádně cenným svědectvím
o české a moravské kultuře a společnosti celé
druhé poloviny 20. století;

WOLTER, Annette: Andulka-správná péče rady, jak se správně starat o andulku;
WOOD, Dorothy: Korálky - všechno co potřebujete vědět o korálkování, od základů až po
dokončení šperků.
Pro děti a mládež:
BÖHM, David: Hlava v hlavě - originální knížka-skládačka, kterou její autoři nazývají hlavopedií, spojuje humor, zábavu i poučení;
BREZINA, Thomas C.: Počítačoví piráti dobrodružná knížka s detektivní lupou;
DRIJVEROVÁ, Martina: Povedené prázdniny - humorný příběh o dětech;
ENGLMAIEROVÁ, Ivana B.: Srdcový erb detektivní příběh ze současnosti pro čtenáře
od 8 let;
MILER, Zdeněk: Krtek a zvířátka v přírodě
- leporelo;
PICHONOVÁ, Liz: Úžasný deník Tom Gates. Extra speciální (po)choutky - humorný
deník devítiletého kluka kombinovaný vtipnými
kresbičkami;
TETOUROVÁ, Marie: Malované čtení veselé bajky - pro začínající čtenáře, kteří ještě neznají písmenka, mohou číst pomocí obrázků;
SVĚRÁK, Zdeněk: Tři bratři - pohádkový
příběh.

Otevírací doba v knihovně:
Pondělí: 9.00–11.30
Středa: 9.00–11.30
Čtvrtek: 		
Pátek: 9.00–11.30

12.30–18.00
13.00–19.00
12.30–16.00

naše telefonní číslo: 221 982 562,
knihovna@mestocernosice.cz,
on–line katalog knihovny
www.mestocernosice.cz nebo na
www.naseknihovna.cz/cernosice

Podzim ve znamení návštěv
Celý podzim byl v knihovně ve znamení návštěv.
Nejdříve ji přišli navštívit naši prvňáčci. Setkání
to bylo milé a příjemné. Na úvod se děti seznámily s provozem knihovny, s podmínkami jak
se stát čtenářem a pak se samy mohly ponořit
mezi regály a listovat v knížkách. Musím děti
pochválit za jejich vzorné chování a doufám, že
jejich první návštěva knihovny nebyla zároveň
tou poslední. Protože začínající čtenáři neznají
ještě všechna písmenka, soutěž na konci byla

obrázková. Vítězové si odnesli sladkosti, knížky
a přihlášky do knihovny.
O týden později knihovnu navštívila třetí třída.
Jelikož tyhle děti už v knihovně byly, podnikli
jsme nyní výlet do pravěku. Malí návštěvníci si
mohli prohlédnout trilobity a knížky o tomto nejstarším a nejdelším období v dějinách lidstva.
Jejich pozornost prověřil kvíz o knížce Lovci
mamutů, všechny odpovědi byly správné.
Na začátku listopadu jsem pak v knihovně

přivítala druhou třídu. Potěšil mě jejich velký zájem o knížky. Kromě spisovatelů se děti
seznámily i s našimi nejznámějšími českými
ilustrátory. Na závěr jsme si opět zasoutěžili.
Tentokrát byly otázky ze světa pohádek a děti
je zvládly na jedničku.
Chtěla bych poděkovat paním učitelkám
a dětem za návštěvy a těším se na další
setkání.
Irena Šilhánková, knihovnice

Výtvarná soutěž v městské knihovně
Městská knihovna v Černošicích vyhlašuje výtvarnou soutěž pro děti na
téma: Bude zima, bude mráz, aneb obrázky ze kterých zebe. Obrázky
zimy, zvířátek v zimě, zimní krajiny, zimních sportů označené jménem,

věkem a adresou přineste do konce prosince do knihovny. Nejhezčí tři
obrázky odměníme knížkou.
Irena Šilhánková, knihovnice
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