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-- Menší udržovaná část statku patří soukromým majitelům. Větší část ale patří městu. --

Mokropeský statek
Kdysi jistě krásný mokropeský statek je dnes v některých jeho částech již jen polorozpadlou stavbou. Stojí ale na atraktivním pozemku a na pěkném místě. Nabízí se
tedy mnoho možností, jak ho využít.
V potaz je přitom třeba brát i majetkové vztahy.
Menší udržovaná část patří soukromým majitelům. Větší část ale patří městu. V jeho vlastnictví jsou pozemky parc. č. 5792, 5793, 5794
a 5795 o celkové výměře 2 704 m2.
Jejich potenciálním využitím se město zabývalo již v minulosti. Vzniklo dokonce několik studií.
Uvažovalo se například, že by se zde postavil
menší bytový dům. Studie jsou stále na úřadě k dispozici. V minulém volebním období se

o mokropeský statek zajímal soukromý investor,
který ho chtěl přestavět na stylový rodinný dům
a udělat zde malou výstavní síň připomínající
ruské emigranty žijící v Černošicích. Hned vedle totiž nějakou dobu žila ruská básnířka Marina
Cvetajeva.
Rozhodnutí, co konkrétně ale se statkem
udělat, je teprve před námi. Současný územní
plán zde přitom udává jako hlavní využití bydlení
v bytových domech a stavby pro obchod a služ-

Pokládání základních kamínků
nové sportovní haly u školy
V sobotu 14. února odstartovala symbolicky
stavba nové sportovní haly. Každý návštěvník
akce si s sebou mohl přinést svůj vlastní základní kámen, nebo spíš kamínek. Případně
si ho mohl vybrat na místě. Nakonec se jich
shromáždilo asi 200. Všechny byly uložené
do skleněných tubusů a stanou se součástí budoucí haly. Její stavba se rozbíhá právě
v těchto dnech.

by místního významu. Jako další využití územní
plán připouští stavby a zařízení pro zdravotní
a sociální služby, vzdělávání a výchovu, kulturu, církev, administrativu; veřejné stravování do
100 míst, ubytování do 50 lůžek s odpovídajícím
zázemím; a dále zařízení bezprostředně související a podmíněné existencí hlavní stavby, jako
například garáže, bazény, altány, veřejná prostranství (zejména veřejná zeleň, parky, prostory
přístupné každému bez omezení), dětská hřiště, samostatná hřiště pro neorganizovaný sport
dospělých.
Dana Jakešová
Názory zastupitelů k možnému využití Mokropeského statku najdete na stranách 10-11.
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Pokud jste na akci nemohli přijít, ale přesto
byste také rádi položili svůj základní kamínek,
máte ještě šanci. Kamínek může být namalovaný, popsaný či podepsaný, a velikost maximálně 8 cm. Stačí ho přinést do školy, do
technických služeb nebo na městský úřad.
Dana Jakešová
Fotoreportáž z akce najdete na straně 3.

-- Akce se zúčastnila i patronka haly, paní Věra
Čáslavská. Na fotce je společně s paní učitelkou
Marií Švábíkovou, která připravila úvodní vystoupení. --
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STAVBA A PRODEJ
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prodejní místo: IBS-ROKAL, s.r.o.

dva moderní viladomy se zahradou v ulice Mokropeská

Táborská 2025, Černošice

20 bytů: 1kk až 4kk s balkonem nebo zahrádkou

tel. 604 363 481, info@ibs-rokal.cz

bezkonkurenční výhled na Brdské lesy

www.rezidence-cernosice.cz
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Město Černošice nabízí službu občanům.

svoz bioodpadu

velkoobjemovými kontejnery
Cílem služby je usnadnit Vám likvidaci trávy, větví a listí, snížit tím naše společné náklady z městského rozpočtu na směsný odpad a zamezit
hromadám odpadu v prostoru města.

Kontejnery budou přistavovány na vybraná místa v termínech (viz tabulka), a to vždy

v sobotu od 9.00 do 12.00 hod.
Služba je ZDARMA.

Kontejnery budou označeny – nápisem na větve (sem patří u nastříhané větvičky z tújí, okrasných keřů apod.) na trávu a listí, popř. spadaná jablka, jehličí
a ostatní bioodpad. Upozorňujeme, že kontejnery nejsou určeny k odkládání objemného odpadu typu starý nábytek, matrace, koberce aj. Sběrné
místo bioodpadu je i nadále celoročně k dispozici také v areálu technických služeb - v pondělí, ve středu a v sobotu.

Prosíme o důsledné třídění bioodpadu. Větve se štěpkují, ostatní bioodpad odvážíme do kompostárny.

DUBEN – PROSINEC 2015

Místo přistavení
Komenského (u kostela)
Na Marsu x Pardubická
Husova x Kollárova (za bývalou MŠ)
V Habřinách (osada Zátoka Radosti)
Na Vírku
Topolská x Jasmínová
Měsíční x Jitřní
Osada Lavičky

datum

4.4.

2.5.

30.5.

27.6.

25.7.

22.8.

19.9. 17.10. 14.11.

11.4.

9.5.

6.6.

4.7.

1.8.

29.8.

26.9. 24.10. 21.11.

18.4. 16.5.

13.6.

11.7.

8.8.

5.9.

3.10. 31.10. 28.11.

25.4. 23.5.

20.6.

18.7.

15.8.

12.9. 10.10. 7.11.

5.12.

2

#

Mapa míst je na http://www.mestocernosice.cz/mesto/mestsky-urad/struktura-informace-odboru/technicke-sluzby/.
Bližší informace, dotazy, nápady či připomínky na tel.číslo 251 641 183 nebo e-mail technicke@mestocernosice.cz

z radnice

Pokládání základních kamínků nové sportovní haly u školy

-- Pokládání základních kamenů
nové sportovní haly zahájilo skvělé úvodní
vystoupení děvčat z naší školy (pod vedením
paní učitelky Marie Švabíkové) --

-- Všechny kameny budou ve skleněných
tubusech součástí interiéru budoucí haly
- již za rok! Kdo se akce nemohl zúčastnit,
může svůj kámen ještě přinést
- do školy, do technických služeb
nebo na městský úřad --

-- Vkládání
základních kamenů
do skleněného
tubusu se zručně
ujal pan učitel
Martin Vodička --

-- Svůj základní kámen si vybrala
i partonka sportovní haly pro Černošice,
paní Věra Čáslavská... --

-- Sportovní halu stavíme především
pro děti - a jsme moc rádi, že jsou u toho
od samého začátku --

-- Kdo si nepřinesl svůj kámen připravený již
z domova nebo ze školy, mohl si jej pomalovat,
popsat nebo podepsat na „výtvarném stole“
u paní učitelky Radky Michelové přímo na místě --

-- Moderátorky a starosta s dvěma největšími
dárci do veřejné sbírky na podporu haly, panem
Martinem Moravcem a panem Liborem Malým --

-- Patronce haly,
paní Věře Čáslavské,
děti z naší školy
namalovaly na její
kámen olympijské
kruhy (paní Věra je
sedminásobnou
olympijskou vítězkou,
jak náš pohotový
fotograf Petr Kubín
dokázal naznačit
s pomocí plakátu
v pozadí) --

-- Pan Urbanec a pan Pos (Technické služby)
úspěchu akce pomohli se speciálním stojanem
vyrobeným jen pro tento den; první skleněný
tubus je již základních kamenů plný,
bude jich ale ještě několik -Texty: Filip Kořínek, 9x FOTO: Petr Kubín
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Největší investice města putují do základní školy
Historicky největší finanční prostředky v našem
městě budou letos investovány do naší základní
školy. Přispěli jste k tomu i Vy všichni, kteří jste darovali větší či menší částku na výstavbu sportovní
haly, čehož si velmi ceníme a mnohokrát děkujeme. Přispělo k tomu i Ministerstvo financí, které
nám poskytuje dotaci jak na sportovní halu, tak
na vestavbu pěti tříd do podkroví nejstarší školní
budovy. Přispěl i Státní fond životního prostředí,
který poskytl příspěvek na zateplení obvodového
pláště a výměnu oken v nejstarší budově.
Cenu za samotnou stavbu sportovní haly vč.

Kudy do školy?
Již v průběhu února byla zahájena výstavba
sportovní haly. Areál staveniště je nyní oplocený od Školní ulice, přes pole, až k dětskému
hřišti. Ze Školní ulice je umožněn přístup jen
do budovy A. Pro všechny ostatní děti, jejichž
třídy jsou v budovách B, C a D je jediný vstup
do školy z ulice K Lesíku. S tím souvisí i zrealizované dopravní opatření. Aby školní autobus nevysazoval děti na zastávce, ze které
po dobu výstavby nepovede žádná cesta ke
škole, jezdí nově ulicí K Lesíku. V horní části
ulice K Lesíku byl zřízen i parkovací pruh pro
zaměstnance školy, kteří po dobu výstavby
nebudou moci parkovat před školou. Část
ulice K Lesíku byla z těchto důvodů zjednosměrněna a lze do ní přijet jen shora. Příjezd
k mateřské školce Barevný ostrov ve směru
od železničního přejezdu je zachován v obou
směrech.
Jiří Jiránek
FOTO: MěÚ Černošice

-- Nové občánky města přivítají i letos
v květnu v městském sále na Vráži. --

Vítání občánků
Město Černošice zve všechny své nové občánky ke slavnostnímu uvítání, které se bude
konat v městském sále v Centru Vráž, Mokropeská 2027 dne 15. 5. 2015 od 16.00
hod. Akce je určena všem novorozencům
s trvalým bydlištěm v Černošicích, a jejich nejbližším příbuzným. Máte-li o uvítání zájem, ozvěte
se prosím do 1. 5. 2015 paní Evě Řehořové na
matrice městského úřadu Černošice - na telefon: 221 982 526 nebo na e-mail: eva.rehorova@mestocernosice.cz.
Eva Řehořová, matrikářka
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venkovních úprav i parkoviště již známe. Stavbu
bude realizovat firma Chládek a Tintěra a.s., která vyhrála výběrové řízení s cenou 48,1 mil. Kč
vč. DPH. Společně s výdaji na projektové práce,
technický dozor apod. a také vnitřní vybavení haly
(sportovní náčiní, nábytek aj.) přesáhnou celkové
náklady na novou halu, částku 50 milionů Kč.
Známá je i cena za zateplení nejstarší budovy.
Činí 4.805.861 Kč. Tuto akci bude realizovat firma Building-LT, s. r. o. V době uzávěrky tohoto
čísla ještě neznáme nabídkovou cenu za provedení vestavby pěti tříd do podkroví. Budeme ji

znát začátkem března, kdy končí lhůta pro podání
nabídek. Odhadována cena je 30.250.000 Kč.
A to není ještě všechno. Rada města v polovině
února rozhodla, že letos o prázdninách musíme
zvládnout i opravu vodovodních rozvodů v budově D, které jsou v havarijním stavu. S tím souvisí
i provedení nových obkladů a dlažeb v sociálním
zázemí celé budovy. Nyní se na tuto akci zpracovává rozpočet. Sečteno, podrženo, celkem
budeme do naší základní školy letos investovat
částku kolem 90 milionů korun (vč. DPH).
Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic

Kdy se začne stavět?

Autor: Grido, architektura & design, s. r. o.

Sportovní hala
V únoru začaly výkopové práce pro přeložení
vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace,
plynovodu, vysokého i nízkého napětí elektřiny a telekomunikačních rozvodů, které překáží
budoucí sportovní hale. Rovněž budou zahájeny vrtné a výkopové práce pro záporovou
stěnu, která bude držet vzniklý svah. Teprve
poté lze zahájit práce na zakládání nové budovy sportovní haly. O jarních prázdninách budou
probíhat bourací práce v suterénu budovy A,
která bude poté součástí nové stavby sportovní
haly (bude s ní spojena).
Vestavba tříd
Předpoklad zahájení prací na vestavbě tříd
do podkroví nejstarší budovy je koncem března. Záleží to na výběru zhotovitele a následném
podpisu smlouvy. Práce již měly začít dříve, ale
zkomplikoval nám to stávající zákon o veřejných
zakázkách. Protože jsme obdrželi pouze jednu
nabídku, zákon nám v takovém případě přikazuje výběrové řízení zrušit a vyhlásit ho znovu,
čímž se celý proces bohužel významně zkomplikoval a prodloužil. Zákonodárci již projednávají novelu zákona, která by měla takovýmto
případům zamezit, ale naši dnešní situaci to
bohužel už nevyřeší. O podrobnějším postupu
prací při vestavbě a s tím souvisejících omezení
Vás budeme informovat v dalším čísle IL poté,
co bude znám zhotovitel stavby.
Zateplení fasády
Práce na zateplení fasády a s tím související výměna všech oken a dveří v budovách

B+C (nejstarší školní budova) budou zahájeny
v červnu a dokončeny v září. Do konce prázdnin musí být hotovy všechny práce v interiéru
tak, aby mohla být škola od září v provozu. Po
prázdninách mohou probíhat jen dokončovací
práce na venkovní fasádě.
Výměna vodovodních rozvodů
V současné době připravovaná investiční
akce pro výměnu rozvodů vody v budově D,
které jsou v havarijním stavu, musí probíhat
pouze o letních prázdninách. Souvisí s ní totiž
vybourání všech sociálních zařízení, kde budou poté osazeny nové zařizovací předměty
(umyvadla, záchody) a bude provedena nová
dlažba s obklady. K rozhodnutí o realizaci této
akce přispěla havárie, která se stala v průběhu
února, kdy došlo k prasknutí jedné ze stoupaček. Ihned byla opravena, ale prasknout může
kdykoliv na jiném místě, neboť rozvody v této
budově pocházející z nejméně kvalitního materiálu používaného v osmdesátých letech minulého století a jsou značně zkorodované.
Realizace všech zakázek ve škole najednou
bude pěkný oříšek, se kterým se budeme muset poprat. Všechny musí probíhat v letošním
roce, neboť dotační prostředky musí být vyčerpány do konce roku 2015. Jednotlivé činnosti
jsou naplánovány tak, aby ty nejhlučnější práce
probíhaly mimo výuku (odpoledne a o víkendech) a zejména o prázdninách. Velký důraz
je samozřejmě kladen na zajištění bezpečnosti
všech dětí i dospělých v průběhu výstavby.
Jiří Jiránek

z radnice

Jednou větou...
• V sobotu 14. února bylo u základní školy položeno asi 200 základních kamenů nové sportovní
haly, jejíž stavba začne v nejbližších dnech; ve
veřejné sbírce pod heslem Společně to dáme
je aktuální stav 7.959.307 Kč z cílových 10 milionů, chybí mimo jiné na vnitřní zařízení a náčiní
haly; k adopci zbývá ještě několik desítek sedadel
v hledišti; stavba haly by měla být dokončena do
jednoho roku.
• Mokropeský masopust opět zaplnil Masopustní
náměstí a vsí prošel tradiční masopustní průvod;
děkujeme organizátorům, hercům, zpěvákům,
principálovi a všem, kdo přišli!
• Podle aktuálního odhadu bylo v lednu v Černošicích přibližně 240 volných parcel v „zastavitelných plochách“ (rozvojových územích) města
a 120 uvnitř zastavěného území, a dále 13 parcel, kde může vzniknout (na zelené louce nebo
přestavbou) bytový dům, vilový dům nebo dům
s pečovatelskou službou; další výstavbu lze očekávat na místě stávajících rekreačních objektů;
lze proto odhadovat, že výhledově počet obyvatel
Černošic přesáhne 8000.
• Pedagogové naší základní školy volili své zástupce na dvě uvolněná místa ve školské radě –
zvoleny byly paní učitelky Lenka Zúbková a Martina Fritschová.
• Europe Easy Energy (3E), vítěz elektronické
aukce na dodávku elektřiny pro domácnosti v roce
2013, vytáhl do boje proti možnému odlivu klientů, který mu hrozí v případě neúspěchu v návazné
aukci, již po dvou letech začíná připravovat aukční společnost eCentre (viz minulé číslo IL). Firma
začala své klienty obesílat s dopisem, ve kterém
je přesvědčuje, aby se další aukce již neúčastnili,
ale zůstali u ní. Argumentuje podobně jako před
dvěma roky bývalé monopoly ČEZ a RWE, tedy
nejistotou o budoucím vítězi aukce, stabilitou toho

Daňové přiznání
za rok 2014

možnost konzultace s pracovníky
Finančního úřadu
Kdy: 19. 3. 2015 od 13 do 18 hodin
Kde: z asedací místnost Městského úřadu
Černošice, Riegrova 1209
Pracovníci Finančního úřadu pro Středočeský
kraj, Územního pracoviště Praha-západ obdobně jako v minulých letech umožní daňovým
poplatníkům, aby si v klidu - bez front a v „domácím“ prostředí mohli vyřídit své záležitosti.
V rámci těchto úředních hodin mohou daňoví
poplatníci platně podat daňové přiznání a mohou získat pomoc při vyplnění daňového přiznání do příslušných formulářů.

stávajícího apod. Ano, volný trh obnáší nejistotu
(v Říčanech v návazných aukcích šly ceny ještě
níže, ale zaručit to předem nelze). Ale je příjemné,
když se o nás klienty takhle perou a z jejich boje
těží nejvíce běžný zákazník… ;-)
• Zastupitelé schválili smlouvy, kterými město
získá další pozemky pod ulicí Střední a až na jeden velmi krátký úsek bude konečně letos moci
dokončit její rekonstrukci; skončí tím mnohaleté
snahy města a série komplikovaných jednání a řešení, které překážky v rekonstrukci krok po kroku
odbourávaly.
• Ve škole praskly stoupačky a rada města to
vzala jako signál, že již nepůjde dále odkládat
kompletní výměnu rozvodů a rekonstrukci všech
sociálních zařízení v nekvalitní budově D naší
školy (budova z osmdesátých let, ve které je i kuchyně a jídelna) a schválila vyhlášení výběrového
řízení na stavební firmu, která by tuto nákladnou
akci o letních prázdninách provedla.
• Do výběrového řízení na půdní vestavbu školy
se přihlásila jen jedna firma, a tak podle zákona
muselo být zrušeno a vyhlášeno znovu; kvůli tomuto ustanovení zákona (aktuálně se projednává
novela, která jej má do budoucna zrušit) a jím
způsobenému časovému prodlení se stavba už
nedá stihnout do konce prázdnin; vedení naší
školy tak začátek školního roku asi přidělá pořádně vrásek.
• Firma Ekostavby Louny obnovila práce na dokončení rekonstrukce ulice Dr. Janského v centru Mokropes a zahájila rekonstrukci ulic Na Drahách a Ukrajinská. Rada města vyhlásila výběrové
řízení na rekonstrukci dalších 10 ulic a chodníků.
• Vlastníci soukromých pozemků pod školou, určených k zástavbě rodinnými domy, podali žádost
o zpracování územní studie, kterou územní plán
stanovil jako podmínku jejich parcelace, vybudování komunikací, zasíťování a samotné výstavby.
• V rámci dalšího usnadnění přístupu k informacím byl na městském webu ke zvukovému zázna-

mu ze zastupitelstva nově doplněn přehled časů,
ve kterých začíná projednání jednotlivých bodů
programu.
• Zastupitelstvo schválilo záměr poskytnout SK
Černošice ručení za úvěr do 3 mil. Kč v případě získání dotace na výstavbu šaten a zázemí,
o kterou zimní stadion žádá na Ministerstvu školství a která by vyžadovala cca 5,5 mil. vlastních
prostředků na spolufinancování.
• K zápisu do základní školy přišlo celkem 160
budoucích prvňáčků.
• Rada města vyhlásila výběrové řízení na svoz
a zpracování komunálního odpadu; původní
smlouva skončila na Silvestra, ale město využilo
možnost půlroční opce; nový provozovatel bude
tedy vybírán pro období od 1. července.
• Ve výběrovém řízení na správu veřejného
osvětlení podala nejnižší nabídku firma Eltodo
Citelum, které po deseti letech skončila dosavadní smlouva; její nabídka je ve výši 440.397 Kč +
DPH ročně, což je méně než polovina částky nabídnuté v pořadí druhým uchazečem; rada města požádala firmu o vysvětlení výpočtu této ceny
a na jeho základě pak výsledek výběrového řízení
oficiálně potvrdila.
Filip Kořínek
starosta

Příští veřejné zasedání
zastupitelstva se koná 25. 3. 2015
v 19 hodin v Club Kině.

Do budoucna bez gratulací
Po dlouhá léta bývalo v Černošicích hezkým
zvykem, že město svým občanům, kteří oslavili osmdesátiny a vyšší životní jubilea, rozesílalo blahopřání. Při této příležitosti dostávali
rovněž pozvánky na společnou oslavu jubilantů, pořádanou v DPS. Tuto zavedenou tradici jsme bohužel na základě nové legislativy
nuceni změnit.
Aktuální znění zákona č. 101/2000Sb.,
o ochraně osobních údajů, poskytuje městu
možnost nakládat s osobními údaji občanů
(včetně data narození) pouze s jejich výslovným souhlasem. V praxi by tedy bylo možné
zasílat gratulace pouze osobám, které si to

výslovně vyžádají nebo předem schválí. Protože tento postup považují zástupci města za
absurdní, bylo rozhodnuto rozesílání gratulací
zrušit.
Toto rozhodnutí nemění nic na skutečnosti,
že Černošice si svých seniorů hluboce váží.
Aby nebyli ochuzeni o možnost společného
setkání, bude pro ně namísto oslavy jubilantů připravena v DPS jiná obdobná akce, na
kterou budou zváni plošně a o jejímž termínu
budou včas prostřednictvím IL informováni.
Martina Řehořová
předsedkyně sociální komise

Magdalena Košťáková
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Z městské
policie
• Dne 28. 1. v odpoledních hodinách vyjížděla hlídka strážníků do provozovny Penny
market v ulici Radotínská v Černošicích, kde
došlo k zadržení zloděje. Hlídka na místě zajistila 36 letého muže, který odcizil čokolády
v celkové hodnotě 795 korun. Celá věc byla
na místě prověřena a projednána v blokovém řízení jako přestupek proti majetku.
• Dne 1. 2. v brzkých ranních hodinách vyjížděli strážníci k nahlášenému požáru
v ulici Lesní, v obci Kosoř. Hlídka na místě
zjistila, že se jedná o požár měděných kabelů, které se zde někdo pokusil vypalovat.
Vzniklo zde podezření z možné trestné činnosti, celá věc proto byla předána Policii ČR
k prověření.
• Dne 1. 2. v dopoledních hodinách přijala
městská policie tísňový signál z budovy DPS
Černošice. Na místo okamžitě vyjela hlídka
dvou strážníků. V bytě, ze kterého vyšel signál, ležela na zemi paní, která se nemohla
zvednout a byla ošklivě popálená na pravé
ruce. Strážníci podali ženě první pomoc
a přivolali záchrannou službu, která ženu
odvezla k lékařskému ošetření.

• Dne 3. 2. v pozdních odpoledních hodinách bylo hlídce městské policie nahlášeno
vloupání do zaparkovaného osobního motorového vozidla na parkovišti u nádraží ČD
v Dobřichovicích. Na vozidle VW Golf byl
vypáčen zámek u dveří a došlo k odcizení
autorádia. Celou věc v současné době vyšetřuje Policie ČR Řevnice jako trestný čin
krádeže.
• Dne 4. 2. ve večerních hodinách vyjela
hlídka MP Černošice do obce Řitka, kde
došlo k požáru kontejneru na směsný odpad. Na místě zasahovali hasiči z Řevnic,
kteří požár kontejneru zlikvidovali. Dalším
šetřením bylo zjištěno, že k zahoření kontejneru došlo pravděpodobně tím, že zatím
neznámá osoba do sběrné nádoby vysypala žhavý popel.
• Dne 6. 2. ve 12 hodin vyjížděla hlídka městské policie na žádost Policie ČR Řevnice do
ulice Jihlavská v Černošicích, kde mělo dojít
k napadení ženy. Na místě bylo zjištěno, že
žena byla napadena svým otcem. Své dceři způsobil újmu na zdraví. Mladá žena byla
převezena k lékařskému ošetření a agresor
se bude ze svého činu zpovídat Policii ČR,
která celou věc vyšetřuje jako trestný čin
ublížení na zdraví.
• Dne 6. 2. v odpoledních hodinách přiběhl na služebnu MP muž, který oznámil, že
z jednoho z rodinných domů v ulici Kladenská v Černošicích, šlehají plameny. Stráž-

níci celou věc prověřili a viděli, že opravdu
z komína jedné nemovitosti šlehají plameny.
Na místo byla povolána hasičská jednotka
z Mokropes. Majitelka domu však odmítala
hasiče na svůj pozemek pustit a znemožňovala jim tak požár domu likvidovat. Majitelka
domu ani po výzvě strážníků svůj dům neopustila, ale nechala se přesvědčit a dala
svolení ke kontrole komína. Hasiči provedli
zásah a nebezpečí zažehnali.
• Dne 10. 2. v brzkých ranních hodinách
vyjela hlídka strážníků do ulice Radotínská
v Černošicích, kde se údajně nacházelo
osobní motorové vozidlo na střeše. Hlídka
po příjezdu na místo zjistila osobní motorové
vozidlo sjeté do příkopu, u něhož stál mladý muž. Tento hlídce sdělil, že je řidič, a že
sjel do příkopu. Při nehodě nedošlo naštěstí
k žádnému zranění, u řidiče bylo provedenou dechovou zkouškou vyloučeno požití
alkoholu a na vozidle byla škoda nepatrná.
Tímto chceme upozornit všechny řidiče
na nebezpečný úsek komunikace II. tř. č.
115, mezi Černošicemi a Prahou Radotínem. Bohužel zde nedošlo ani po našem
upozornění k obnovení vodorovného dopravního značení a tento úsek je zejména za snížené viditelnosti velmi zrádný
a nebezpečný.
Gregor Dušička
vedoucí Městské policie Černošice

Blíží se splatnost poplatku za komunální odpad!
SAZBY A TERMÍNY SPLATNOSTI
Sazby všech poplatků a termíny splatnosti
jednotlivých poplatků určuje Obecně závazná
vyhláška č. 4/2012 o místních poplatcích,
ve znění vyhlášky č. 2/2014. Úplné znění vyhlášky je zveřejněno na webu města,
najdete zde informace o vzniku a zániku poplatkové povinnosti, o možnostech osvobození, apod.
Oproti roku 2014 zde nedošlo u nejčastěji
placených poplatků, kterými jsou poplatek za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen poplatek za odpad)
a poplatek za psa, k žádné změně.
Poplatek za odpad
Sazba poplatku za likvidaci odpadu je 492 Kč
za poplatníka (nemovitost) a kalendářní rok.
Termín pro zaplacení je do 31. března běžného roku.
Pokud u vás došlo ke změně počtu poplatníků, případně chcete provést jakékoli jiné změny (rozložit poplatek na splátky, atd.) či získat
další informace, kontaktujte nás.
Kontakt: pí Ovečková, tel: 221 982 518,
e-mail: dagmar.oveckova@mestocernosice.cz
Poplatek za psa
Sazba poplatku za psa je 700 Kč (snížená
200 Kč) za kalendářní rok, za 2. a každého dalšího psa 1.400 Kč (snížená 300 Kč). Termín
pro zaplacení je 31. května běžného roku.
6

Kontakt: pí Vrátná, tel: 221 982 527, e-mail:
martina.vratna@mestocernosice.cz
JAK ZAPLATIT POPLATEK
Všechny poplatky lze hradit:
- převodem na účet města,
- v hotovosti nebo nově kartou na pokladnách MěÚ (Praha 2 - Podskalská 19; Černošice - Riegrova 1209) – každý den v úředních hodinách,
- hotově v pokladně v technických službách (Topolská 660) – v pondělí a ve
středu,
- prostřednictvím složenky na poště.
Pokud máte z minulých let nastavené trvalé příkazy, pak není třeba nic měnit.
Pro platbu prostřednictvím účtu, prosíme, uvádějte správné číslo účtu a správný
VS, údaje je možné ověřit na finančním odboru
– místní poplatky.
Pokud trváte na platbě složenkou, je možné
si ji vyzvednout na finančním odboru, případně
lze vyplnit formulář složenky na poště. Prosíme
o uvedení správného VS a účtu - viz informace
o platbě na účet.
Městský úřad bude prostřednictvím SMS
rozhlasu informovat poplatníky o blížících se
termínech splatnosti jednotlivých poplatků. Rozesílané zprávy budou mít obecný charakter,
konkrétní detaily řešte na uvedených kontaktech. Informace zveřejníme také na webu města v části aktuální informace.

MODRÉ NÁLEPKY
NA POPELNICÍCH S UVEDENÍM
ROKU 2014 PLATÍ
DO KONCE DUBNA 2015
Jak získat nálepku s aktuálním rokem?
• Nálepku získáte při platbě na pokladnách
přímo od pokladní.
• Pokud zaplatíte poplatek za odpad převodem
včas – do 31. 3. 2015, město zajistí polepení popelnic u domů s číslem popisných
(červená čísla) prostřednictvím brigádníků.
V případě, že popelnice nebude přístupná,
bude nálepka vhozena do označené schránky. Prosíme všechny majitele nebo uživatele
nemovitostí, aby zkontrolovali, zda mají dobře
viditelná čísla popisná na svých nemovitostech (tak, jak určuje vyhláška) a mají nadepsané schránky (v případě více poplatníků
v jedné nemovitosti).
• Pro majitele rekreačních objektů, nemovitosti
bez poštovní schránky nebo viditelného čísla
popisného a ty poplatníky, kteří poplatek nezaplatí včas, budou nálepky k dispozici od 3.
pracovního dne po zaplacení poplatku na finančním odboru městského úřadu na adrese
Riegrova 1209, v kanceláři technických
služeb, Topolská 660 nebo v pokladně na
pracovišti v Praze 2, Podskalská 19.
Jana Ullrichová, Dagmar Ovečková
finanční odbor

z radnice

Zápis do školky letos zjednodušeně
Vážení rodiče,
s cílem zjednodušit přijímací řízení, proběhnou
v letošním roce zápisy do mateřských škol zřizovaných městem jinak, než tomu bylo doposud.
Zjednodušení spočívá v tom, že se rodič (zákonný zástupce) nebude muset do školky dostavit
dvakrát, ale pouze jednou, a to při odevzdání přihlášky. Termín pro odevzdání je oproti minulým
letům prodloužen do 18 hodin. Dále již nebude
nutné potvrzení z matriky o trvalém bydlišti. I nadále platí, že bude možné přihlásit dítě do dvou
či všech školek zřizovaných městem zároveň.
Žádosti budou od poloviny března ke
stažení na webových stránkách příslušné
školky (adresy viz tabulka), lze je také vyzvednout u ředitelky MŠ nebo v podatelně
městského úřadu. Pro odevzdání přihlášek
byl stanoven do všech tří MŠ jednotný termín:
21. 4. 2015. Protože každá školka je samostatným právním subjektem, je nutné do každé školky odevzdat samostatnou přihlášku. Pořadí, ve
kterém přihlášku odevzdáte, v žádném případě
neovlivní šanci dítěte na přijetí.
Přijímací řízení probíhá podle správního řádu.
Zákonný zástupce se dostaví 21. 4. do škol-

ky s vyplněnou a podepsanou přihláškou,
evidenčním listem a výzvou k nahlédnutí
do spisu. Zároveň musí zákonný zástupce
ředitelce předložit svůj občanský průkaz
a rodný list dítěte.
Pro přijímání dětí platí ve všech třech školkách
jednotná kritéria, která jsou kromě IL zveřejněna
i na webové stránce města a školek. Rozhodující kritérium je věk a místo trvalého pobytu dítěte
a jeho rodičů (zákonných zástupců). Větší šanci
na přijetí bude mít dítě, jehož oba rodiče (zákonní zástupci), pokud sdílí společnou domácnost,
budou mít v době zápisu trvalé bydliště v Černošicích. U dětí, které budou v příštím školním
roce patřit mezi předškoláky, se nebude posuzovat trvalé bydliště ani jednoho rodiče (zákonného zástupce), ale pouze dítěte samotného.
Přijímací řízení je zcela výlučně v pravomoci
ředitelky dané školky. Zákon nepřipouští, aby
se ředitelky všech školek sešly a o přijímání dětí
rozhodovaly společně. Vzhledem k tomu, že
možnost přihlásit dítě do všech mateřských škol
zároveň znamená v praxi administrativní a procesní zátěž přijímacího řízení, apelujeme již teď
na rodiče dětí, které uspějí v přijímacím řízení

ve více školkách, aby po zveřejnění rozhodnutí
o přijetí v co nejkratším termínu písemně informovali ředitelku školky (popř. školek), pro kterou se nerozhodnou, že k nim dítě nenastoupí,
a umožnili tak přijetí dalšího dítěte v pořadí.
Zkušenost z minulých let bohužel ukázala,
že někteří rodiče ještě v září neoznámili školce
skutečnost, že jejich dítě bude chodit jinam.
Blokovali tak místo jinému dítěti. Kapacita školek bude v rámci přijímacího řízení naplněna do
výše 100 %.
Předpokládaný počet volných míst pro školní
rok 2015/16 je přibližně 125: v MŠ Topolská
cca 17, v MŠ Barevný ostrov cca 48, v MŠ Karlická cca 60. Čísla nejsou definitivní, neboť v tuto
chvíli ještě není přesně znám počet dětí, které
dostanou odklad a neodejdou do první třídy.
Výše měsíčního poplatku na školní rok 2015/16
bude stanovena podle výsledku hospodaření
a oznámena na webových stránkách školek do
konce června 2015. (Pro právě probíhající školní rok je výše poplatku následující: 1.080 Kč ve
školce v Karlické, 1.300 Kč ve školce v Topolské a 1.130 Kč ve školce Barevný ostrov.)
Lenka Kalousková
členka rady města
lenka.kalouskova@mestocernosice.cz

Kritéria přijímání dětí do MŠ pro školní rok 2015/2016
Ředitelky mateřských školek zřizovaných městem
Černošice vydávají po projednání se zřizovatelem
jednotná kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu
vzdělávání.
Každá mateřská škola na základě podaných
přihlášek sestaví seznam dětí podle kritérií v níže
uvedeném pořadí. V rámci každého kritéria budou
děti seřazeny od nejstarších po nejmladší.
I.	Děti v posledním roce před zahájením povin-

né školní docházky, s místem trvalého pobytu
v Černošicích.
II.	Děti s místem trvalého pobytu v Černošicích,
u kterých jsou oba rodiče (zákonní zástupci),
pokud žijí ve společné domácnosti, přihlášeni
k trvalému pobytu v Černošicích, a děti žijící ve
společné domácnosti pouze s jedním rodičem
(zákonným zástupcem), pokud je tento přihlášen k trvalému pobytu v Černošicích.

TERMÍNY PRO ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠKY NA ŠKOLNÍ ROK 2015/16
MATEŘSKÁ ŠKOLA

Termín ODEVZDÁNÍ
úterý 21. dubna 2015

v ul. Karlická
Karlická 1170, Černošice
tel. 251 642 433
9 – 12 13 – 18
email: mskarlicka@seznam.cz
web: www.mskarlicka.cz
Ředitelka: Alena Janovská
Barevný ostrov
Pod Ptáčnicí 2158, Černošice – na Vápenici
tel: 251 511 424
9 – 12 13 – 18
email: skolkabarevnyostrov@seznam.cz
web: www.skolkabarevnyostrov.cz
Ředitelka: Andrea Červenková
v ul. Topolská
Topolská 518, Černošice-Mokropsy
tel: 251642185
* 10 – 12 16 – 18
email: mokropeskaskolka@seznam.cz
web: www.mokropeskaskolka.cz
Ředitelka: Kateřina Mandová
* vzhledem k omezeným prostorovým možnostem školky v Topolské je doba pro odevzdání přihlášek
oproti ostatním školkám zkrácena

Přihlášku musí zákonný zástupce odevzdat
osobně. Veškeré potřebné formuláře najdete
k vytištění na webu školek, obdržíte je také u ředitelek MŠ nebo v podatelně městského úřadu.
21. dubna s sebou potřebujete:

- vyplněnou přihlášku
-	vyplněný evidenční list včetně potvrzení
od lékaře
- vyplněnou výzvu k nahlédnutí do spisu
- občanský průkaz
- rodný list dítěte

III.	Děti s místem trvalého pobytu v Černošicích,
u kterých je pouze jeden z rodičů (zákonných
zástupců), pokud oba rodiče žijí ve společné domácnosti, přihlášen k trvalému pobytu
v Černošicích.
IV. Ostatní děti s trvalým pobytem ve městě.
V. Děti bez trvalého pobytu v obci.
Přihlášky je možné podat do všech školek zřízených městem Černošice (nutno samostatně).

AKCE VELKOOBJEMOVÉ
KONTEJNERY JARO 2015
7. 3. od 8.00–12.00

Mokropeská (roh na Višňovce) n Vráž (samoobsluha u trafiky) n U Mašitů n Mokropsy (Šeříková)

14. 3. od 8.00–12.00

Mokropsy (Dr. Janského) n Černošice (Libušina)
n Černošice (Karlická) n Černošice (u kostela)

21. 3. od 8.00–12.00

Černošice (Poštovní) n Mokropsy (u pekárny)
n Vráž (Husova – Majakovského)
n Vráž (Slunečná – u kontejnerů na plasty)

28. 3. od 8.00–12.00

Vráž (Dobřichovická – u trafostanice) n Karlštejnská
(u trafostanice) n Černošice (Radotínská – Sadová)
n Černošice (v Kosině)

4. 4. od 8.00–12.00

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

Svoz bioodpadu od nemovitostí
začíná od 4. 3.
a bude probíhat vždy každou středu,
až do 9. 12.

Město Černošice hledá pronájem bytu
v Černošicích (1+1, 2+kk, 2+1, 3+kk).
Kontakt: L. Poulová, tel. 221 982 531,
lucie.poulova@mestocernosice.cz

Z 12. jednání Rady města Černošice (19. 1. 2015)
Rada města Černošice schvaluje program 3. zasedání zastupitelstva.
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJEKTU
Rada města Černošice:
• nesouhlasí s vyznačením vodorovného dopravního
značení zákazu stání v ulici V Kosině;
• nesouhlasí 1) s nabídkou paní J. K. F. a paní I. N.
na pronájem pozemku parc. č. 2248/26 (ul. Brněnská) o výměře 21 m2 v obci a k. ú. Černošice
za cenu 75 Kč/m2/rok, 2) s uzavřením nájemní
smlouvy na pronájem pozemek parc. č. 2248/26
o výměře 21 m2 v obci a k. ú. Černošice mezi městem Černošice jako pronajímatelem a paní J. K. F.
jako nájemcem za cenu 75 Kč/m2/rok; schvaluje
záměr prodeje pozemku města parc. č. 2248/26
o výměře 21 m2 (ul. Brněnská) v obci a k. ú. Černošice za min. cenu 1.500 Kč/m2;
• souhlasí s uzavřením dodatku č. 14 ke smlouvě
o dodávce pitné vody uzavřené se společností
Pražské vodovody a kanalizace, a.s., jehož obsahem je stanovení ceny vody pro rok 2015 (11,61
Kč/m3 bez DPH);
• nesouhlasí 1) s žádostí společnosti Ahold Czech
Republic, a. s. o umístění pěti oboustranných sololitových cedulí o rozměru 60 x 100 cm a 3 banerů
o rozměru 200 x 100 cm s reklamou na prodejnu
Albert podél ulice Radotínská, Vrážská, Dobřichovická a Karlštejnská po dobu 6 měsíců, neboť tento druh reklamy není v souladu s nařízením města
č.1/2013 o regulaci reklamy mimo provozovnu, 2)
s umístěním směrových tabulek prodejny Albert na
základě žádosti společnosti Ahold Czech Republic,
a.s. v rámci informačního systému města od 26. 1.
2015 (nestandardní vůči pravidlům).
ÚSEK PRÁVNÍ
Rada města Černošice:
• schvaluje dohodu o splátkách, na základě které
bude dluh na vodném a stočném v celkové výši
18.000 Kč splácen v 18-ti měsíčních splátkách ve
výši 1.000 Kč měsíčně;
• schvaluje Kupní a darovací smlouvu mezi městem a F. Š. o darování ideální 1/2 pozemku parc.
č. 2522/14 v obci a k. ú. Černošice o výměře

40 m2 městu a o koupi ideální 1/2 pozemku parc.
č. 2507/41 v obci a k. ú. Černošice (o výměře 292
m2) městem za cenu 14.600 Kč;
schvaluje Kupní smlouvu mezi městem a J. Š.
o koupi ideální 1/2 pozemku parc. č. 2522/14
v obci a k. ú. Černošice o výměře 40 m2 městu
a o koupi ideální 1/2 pozemku parc. č. 2507/41
v obci a k. ú. Černošice (o výměře 292 m2) městem
za cenu 17.600 Kč;
souhlasí se zněním návrhu Obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 o ochraně veřejného pořádku
a doporučuje ji zastupitelstvu města k vydání;
rozhoduje o výjimce z povinnosti zadávajícího předložit nabídky minimálně 3 dodavatelů dle Vnitřního
předpisu č. 5 města Černošice o zadávání veřejných zakázek; schvaluje text kupní smlouvy o koupi
osvětlení a ozvučení sálu v provozovně Club Kina
s paní P. N. jako prodávajícím za cenu 95.300 Kč;
bere na vědomí informaci o nevymahatelnosti dluhu na stočném;
schvaluje Smlouvu o reklamě mezi městem
a společností PRO.MED.CS Praha, a. s. o umístění
reklamy v prostoru budoucí sportovní haly za cenu
750.000 Kč bez DPH.

ODBOR TECHNICKÝCH SLUŽEB
Rada města Černošice schvaluje výjimku dle části třetí čl. 4 odst. 4.1 směrnice o zadávání veřejných
zakázek; souhlasí s uzavřením kupní smlouvy se společností Kámen Zbraslav, a. s. na celoroční odběr kameniva z lomu Zbraslav.

ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ
Rada města Černošice:
• schvaluje 1) vyhlášení veřejné zakázky vedené pod
názvem „Nákup xeroxového papíru“, 2) Výzvu a zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce;
• bere na vědomí zprávu a doporučení hodnotící
komise pro veřejnou zakázku „Nákup nábytku pro
OSPOD“; ruší výběr nabídky uchazeče poř. č. 3.,
Profil Nábytek, a. s, za celkovou nabídkovou cenu
196.587 Kč bez DPH jako nejvhodnější; rozhoduje o výběru nabídky uchazeče poř. č. 3., Profil Nábytek, a. s, za celkovou nabídkovou cenu 196.597
Kč bez DPH jako nejvhodnější.

BODY PROGRAMU DODATEČNĚ ZAŘAZENÉ ČI
URAVOVANÉ
Rada města Černošice:
• schvaluje Darovací smlouvu mezi městem a panem Jiřím Holubcem o poskytnutí daru na podporu
výstavby sportovní haly ve výši 25.000 Kč;
• schvaluje Statut a jednací řád komisí Rady města
Černošice;
• vyjadřuje všestrannou podporu projektu Vestavba
šaten a sportovního sálu do zimního stadionu Černošice, předkládanému Sportovním klubem Černošice, o. s.; bere na vědomí informaci o podání
žádosti o dotaci na Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy k zajištění financování projektu; doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr města poskytnout ručení za úvěr Sportovnímu klubu
Černošice v maximální výši 3 miliony, který bude
v případě přidělení dotace z MŠMT sloužit k částečnému financování spoluúčasti příjemce dotace.

•

•
•

•
•

ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU
Rada města Černošice souhlasí s uzavřením Mateřské školy Černošice, Topolská 518, příspěvková
organizace v termínu 30. 1. 2015 - 2. 2. 2015 z důvodu malého zájmu o využití ze strany rodičů v době
pololetních prázdnin.

MĚSTSKÁ POLICIE
Rada města Černošice souhlasí s povinnou prolongací osvědčení měřiče rychlosti ProLaser III. od společnosti LAVET s. r. o., která je výhradním výrobcem
tohoto zařízení. Celková cena za ověření měřidla je
stanovena na 24.780 Kč bez DPH. Cena nezahrnuje
dopravu zařízení.
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ
Rada města Černošice bere na vědomí zápis ze
zasedání komise sociální dne 12. 1. 2015.
ODBOR INFORMATIKY
Rada města Černošice schvaluje výzvu a zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na nákup tonerů
Kyocera; souhlasí s vyhlášením této veřejné zakázky
malého rozsahu.

Z 13. jednání Rady města Černošice (2. 2. 2015)
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJEKTU
Rada města Černošice:
• schvaluje záměr prodeje pozemků parc. č.
3420/2 o výměře 108 m2 a parc. č. 3419/2 o výměře 7 m2 oba v obci a k. ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice v osadě Slunečná za minimální
nabídkovou cenu 1.000 Kč za metr čtvereční; doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit
záměr prodeje;
• souhlasí s nabídkou spol. GRIDO, ARCHITEKTURA & DESIGN, s. r. o. na úpravu projektu pro
výstavbu sportovní haly u ZŠ v Černošicích - úprava
trasy přeložky plynu, vodovodu a kanalizačního řadu
za cenu 30.000 Kč bez DPH, 36.300 Kč s DPH
z důvodu koordinace projektu sportovní haly a atletického oválu.
FINANČNÍ ODBOR
Rada města Černošice
• bere na vědomí informaci o provedených rozpoč8

tových opatřeních schválených vedoucí Finančního
odboru ve IV. Q 2014;
• bere na vědomí informaci o provedených rozpočtových opatřeních schválených starostou ve IV. Q
2014.
NÁVRHY ČLENů RADY MĚSTA
Rada města Černošice souhlasí s podporou akce
„Vlajka pro Tibet“.
ÚSEK PRÁVNÍ
Rada města Černošice:
• souhlasí s uzavřením licenční smlouvy se společností INTEGRAM o. s za poskytování autorských
práv za cenu 8.565 Kč;
• schvaluje text Dohody o přípravě podkladů pro
zadání zpracování lesní hospodářské osnovy platné
pro rok 2015 s Českou republikou - Ústavem pro
hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem;
• schvaluje text Smlouvy o poskytnutí dotace z Ha-

varijního fondu pro ochranu jakosti vod Středočeského kraje č. S-3751/OŽP/2015 o přijetí dotace
ve výši 229.482 Kč uzavírané se Středočeským
krajem;
• schvaluje Dohodu o narovnání mezi městem
a panem R. B., když podmínkou mimosoudního
vyrovnání ve věci žaloby o zaplacení 539.300 Kč
s příslušenstvím za stavební úpravy bytu provedené nájemcem v bytě v u. Slunečná 627 v Černošicích dle souhlasu města vydaného v roce 2001
je zaplacení částky 280.000 Kč za provedené
stavební úpravy (dle posudku Ing. Klímové ve znění
Dodatku č. 1 ke znaleckému posudku) a žalobce
po zaplacení celé částky vyrovnání vezme podanou
žalobu zpět; náklady řízení hradí každá ze stran
samostatně;
• schvaluje postup podle čl. 4.1 vnitřního předpisu
č. 5 (směrnice města o zadávání veřejných zakázek); rozhoduje o výjimce z počtu předložených
nabídek dle čl. 4.1 vnitřního předpisu č. 5; sou-

z radnice
hlasí 1) s cenovou nabídkou advokátní kanceláře
JUDr. Alan Korbel, se sídlem advokátní kanceláře
Praha 5, nám. 14. října 3, IČ: 62935569, za cenu
150.000 Kč bez DPH, 2) s uzavřením Rámcové
smlouvy o poskytování právní pomoci s Advokátní
kanceláří JUDr. Alan Korbel.
ODBOR TECHNICKÝCH SLUŽEB
Rada města Černošice schvaluje 1) vzor Smlouvy
o využití systému nakládání s komunálním odpadem
zavedeným městem, 2) vzor Dohody o ukončení platnosti Smlouvy o využití systému nakládání s komunálním odpadem zavedeným městem, 3) ceník služeb
za využití systému nakládání s komunálním odpadem
pro podnikatele; pověřuje paní Renátu Petelíkovou,
vedoucí odboru Technické služby Městského úřadu
Černošice rozhodováním o uzavírání těchto smluv
a dohod s podnikateli a jejich podepisováním.
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ
Rada města Černošice schvaluje postup podle čl.
4.1 vnitřního předpisu č. 5 (směrnice města o zadávání veřejných zakázek); rozhoduje o výjimce z počtu
předložených nabídek dle čl. 4.1 vnitřního předpisu
č. 5; souhlasí s cenovou nabídkou Mgr. Moniky
Havlíčkové, U Zvonařky 14, 120 00 Praha 2, IČ:
71818243, za zajištění supervize pracovníků OS-

POD za cenu 117.000 Kč s DPH, která bude hrazena
z podpořeného projektu Posílení SPOD na ORP Černošice CZ.1.04/3.1.03/C2.00016.

dační komise pro nabídnutí nepotřebného nábytku
zaměstnancům města; schvaluje cenu nábytku 100
Kč za kus.

MĚSTSKÁ POLICIE
Rada města Černošice bere na vědomí výpověď
smlouvy uzavřené mezi Městem Černošice a Jiřím Dvořákem - LARY o odchytu zvířat, vypovězené
k 31. 1. 2015 panem Jiřím Dvořákem.

BODY PROGRAMU DODATEČNĚ ZAŘAZENÉ ČI
URAVOVANÉ
Rada města Černošice:
• jmenuje s účinností od 16. 2. 2015 Mgr. Ing.
Stanislava Hermana vedoucím správního odboru
Městského úřadu Černošice;
• bere na vědomí nabídku společnosti Onkomaják,
o.s. na zapůjčení nafukovacího střeva v rámci prevence kolorektálního karcinomu za cenu 20.000
Kč na den;
• souhlasí s realizací veřejné zakázky pro výběr
zhotovitele na akci „Doplnění veřejného osvětlení
v ulici Dr. Janského“; schvaluje znění zadávací
dokumentace a návrhu smlouvy o dílo pro výběr
zhotovitele na tuto akci;
• souhlasí s uzavřením smlouvy o realizaci přeložky
distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie č. Z_S24_12_8120043811 v rámci stavby sportovní haly mezi městem Černošice
a spol. ČEZ Distribuce a.s. za cenu 242.133 Kč
bez DPH.

ÚSEK PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ A KOMUNIKACE
Rada města Černošice
• schvaluje 1) Smlouvu příkazní s Ing. Janem Hamerníkem, Ph.D., na zajištění technického dozoru
a všech s tím spojených činností v rámci realizace akce „Regenerace zeleně ZUŠ Černošice“ za
celkovou částku 15.000 Kč bez DPH (18.150 Kč
včetně DPH), 2) Objednávku pro Ing. Janu Maxovou na zajištění odborného posudku - odhadu
dřevní hmoty v rámci realizace akce „Regenerace
zeleně ZUŠ Černošice“ za celkovou částku 2.378
Kč bez DPH (dodavatel není plátce DPH);
• bere na vědomí Přehled dotačních příležitostí na
rok 2015.
ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ
Rada města Černošice souhlasí s návrhem likvi-

Z 14. mimořádného jednání Rady města Černošice (5. 2. 2015)
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJETKU
Rada města Černošice:
• rozhoduje na základě doporučení hodnotící komise o zrušení zadávacího řízení pro výběr zhotovitele
stavby s názvem „Půdní vestavba učeben ZŠ Černošice-Mokropsy“ podle § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb. z důvodu, že zadavatel obdržel pouze jednu nabídku; souhlasí se zahájením
nového otevřeného řízení pro výběr zhotovitele této
stavby; schvaluje znění zadávací dokumentace
a návrhu smlouvy o dílo na tuto akci;

• bere na vědomí informace o veřejné zakázce na
dodavatele služeb „Zajištění správy, provozu, údržby, oprav a obnovy veřejného osvětlení na území
Města Černošice“; souhlasí s výběrem nejvhodnější nabídky společnosti ELTODO-CITELUM, s. r. o.
na poskytování služeb v rámci této veřejné zakázky
za nabídkovou cenu 440.397 Kč bez DPH (výchozí
cena pro rok 2015); schvaluje uzavření smlouvy
o správě, provozování, údržbě a obnově veřejného
osvětlení na území města Černošice se společností
ELTODO-CITELUM, s. r. o.; rozhoduje na základě

doporučení hodnotící komise o vyloučení uchazeče, který podal nabídku s pořadovým číslem 4 (AŽD
Praha, s. r. o.) z veřejné zakázky z důvodu nesplnění
požadavků zadavatele v zadávacích podmínkách;
• souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí
o připojení odběrného místa ČOV k distribuční soustavě mezi městem Černošice a spol. ČEZ Distribuce a. s.

Z 3. zasedání Zastupitelstva města Černošice (28. 1. 2015)
Zastupitelstvo města Černošice:
• zřizuje grantový výbor; určuje, že grantový výbor
je devítičlenný; stanovuje, že grantový výbor: 1. se
zabývá grantovou politikou města, 2. dává podněty
zastupitelstvu ohledně grantové politiky města, 3.
rozděluje alokované peníze v jednotlivých grantových programech města; volí předsedu výboru Jan Fara, členy výboru - Maria Cavina, Pavel Cejnar,
Jan Fischer, Lenka Kalousková, Jana Klimentová,
Michal Strejček, Michaela Šlesingerová, Alfréd Šupík a tajemníka výboru - Adéla Červenková;
• bere na vědomí žádost manželů K. a B. týkající se
akce „Pálení čarodějnic“; souhlasí s konáním této
akce na pozemku města p. č. 4105/1 v Husově ulici za podmínky ohlášení akce městské policii a IZS
a dodržení odstupu ohniště 30 m od oplocení nejbližší nemovitosti;
• bere na vědomí žádost pana P., týkající se omezení tranzitní dopravy nákladních aut a kamionů
v Černošicích;
• schvaluje záměr města poskytnout ručení za úvěr
poskytnutý Sportovnímu klubu Černošice v maximální výši 3 miliony Kč, určený na výstavbu vestavby
šaten a sportovního sálu do zimního stadionu Černošice za podmínky, že tato investiční akce bude
uskutečňovaná s finanční podporou ze státního rozpočtu, státních fondů nebo národního fondu;
• pověřuje kontrolní výbor pravidelnou kontrolou vyúčtování grantů poskytnutých městem Černošice;
• schvaluje záměr prodeje pozemku města parc. č.
2248/26 o výměře 21 m2 v obci a k. ú. Černošice
(ul. Brněnská) za min. cenu 2.000 Kč/m2;
• bere na vědomí 1) že stavba sportovní haly bude
částečně profinancována s využitím schváleného
bankovního úvěru, 2) že uvolněné vlastní finanční
prostředky města budou použity na další schvá-
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lené investice, například půdní vestavbu základní
školy;
bere na vědomí informace o finančních nákladech
na provoz systému likvidace komunálních odpadu;
schvaluje Pravidla pro poskytnutí příspěvku na
kompenzaci navýšení daně z nemovitosti pro rok
2015;
bere na vědomí informaci o rozpočtovém opatření
č. 178 schváleném starostou města se souhlasem
předsedy Finančního výboru za období od 3. 12.
do 31. 12. 2014;
schvaluje přijetí finančních prostředků z Fondu solidarity EU ve výši 409.107,47 Kč na krytí nákladů
povodně v červnu 2013;
mění usnesení zastupitelstva města ze dne 4. 12.
1996, část II, bod 4, jímž byl s účinností od 1. 1.
1997 zřízen sociální fond a usnesení zastupitelstva
města č. 8/24 ze dne 3. 6. 2010, jímž byla dána
pravidla pro čerpání sociálního fondu následovně:
Sociální fond bude tvořen finančními prostředky
ve výši 2 % z objemu hrubých mezd zaměstnanců Města Černošice, organizačně zařazených do
městského úřadu a městské policie; stanovuje, že
čerpání sociálního fondu se řídí kolektivní smlouvou
uzavřenou mezi Městem Černošice a Základní odborovou organizací Města Černošice;
schvaluje Kupní smlouvu mezi městem a J. Š.
o koupi ideální 1/2 pozemku parc. č. 2522/14
v obci a k. ú. Černošice o výměře 40 m2 městu
a o koupi ideální 1/2 pozemku parc. č. 2507/41
v obci a k. ú. Černošice (o výměře 292 m2) městem
za cenu 17.600 Kč;
schvaluje Kupní a darovací smlouvu mezi městem a F. Š. o darování ideální 1/2 pozemku parc.
č. 2522/14 v obci a k. ú. Černošice o výměře 40
m2 městu a o koupi ideální 1/2 pozemku parc. č.

2507/41 v obci a k. ú. Černošice (o výměře 292
m2) městem za cenu 14.600 Kč;
• bere na vědomí informaci o výsledku soudního
sporu mezi paní A. K. a panem M. K. (jako navrhovateli) a městem (jako odpůrcem) ve věci návrhu
na zrušení části opatření obecné povahy č. 1/2014
ze dne 24. 7. 2014 - Změna č. 1 Územního plánu
Černošice a informaci o dalším možném postupu
navrhovatelů;
• bere na vědomí vyhodnocení požadavků, vyjádření a stanovisek uplatněných k Návrhu zadání změny č. 1 regulačního plánu pro lokalitu „Vápenice“
v k. ú. Černošice tak, jak je uvedeno v příloze č. 1;
schvaluje podle § 64 odst. 6 zákona č. 183/2006
Sb. Zadání změny č. 1 regulačního plánu pro lokalitu „Vápenice“ v k. ú. Černošice tak, jak je uvedeno
v příloze č. 2;
• bere na vědomí podanou žádost o výjimku z územního plánu města Černošice ve znění změny č. 1;
konstatuje, že platné právní předpisy neumožňují
udělení výjimky z platného územního plánu.

Zkrácené verze zápisů schůzí
rady města a zastupitelstva
připravila Dana Jakešová, editorka IL.
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).
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FOTO: Petr Kubín

Mokropeský statek

Jaký by měl být další osud mokropeského
statku podle vašeho názoru?
Statek by měl zůstat v majetku města. Z hlediska architektonického pojetí bude nutné řešit
ho citlivě jako celek, ale z hlediska financování
bych navrhoval projekt rozdělit na dvě části. První část by byla určena k pronájmu bytů
(komerční využití) a druhá část by byla využita
např. pro volnočasové aktivity seniorů, ZUŠ
apod. Rozdělení doporučuji
z toho důvodu, aby jeden záměr (např. komerční) nezpůsobil zablokování možnosti
čerpání dotace na občanskou
vybavenost.

-- Chátrající část Mokropeského statku, která patří městu, je v současnosti spíše ostudou. --

Tomáš Jandura, Trojlístek

Otázka „Jaký by měl být osud mokropeského
statku?“ je na můj vkus příliš sugestivní, jako bychom se snad měli se statkem loučit a připravit
jej na jeho osudovou nebo osudnou cestu.
Na budoucnost objektů statku ve vlastnictví
města se dívám ve dvou rovinách.
První rovinou je celá oblast historického jádra Dolních Mokropes (Malých Mokropes).
Z tohoto pohledu je statek jistě cennou nemovitostí, jejíž oživení (revitalizace) by místu mohlo
mnohé přinést. Ať už bude o budoucnosti této
části statku rozhodnuto jakkoli, je důležité, aby
projekt pamatoval na jeho okolí, a to od kamenného mostu po křižovatku Slunečné a Dr. Janského. Tato oblast, která je nyní velmi frekventovaným místem, zaslouží více pozornosti. Na toto
téma lze jistě pokračovat v diskusi.
Další rovinou jsou nemovitosti samotné. Budovy ve vlastnictví města jsou dvě: jižní křídlo
Familie a zchátralá budova č.p. 639. Jižní křídlo
Familie by dle mého názoru mělo nadále sloužit
jako městské byty, případně se můžeme zamyslet i nad dostavbou do původní velikosti (viz foto
k článku o trati). Budova č.p. 639 by měla být
stavebně-technicky posouzena, a když to bude
možné, tak citlivě rekonstruována. K jakému
konkrétnímu účelu by měla tato budova sloužit,
nechci nyní takto narychlo navrhovat, ale jisté
je, že sedmitisícové město (a zejména Mokropsy) by nějaké komunitní centrum, fungující
podobně jako centrum MaNa, využilo. Mohla
by zde být i malá stálá výstava o historii města
a regionu. Jako první mě napadá něco pro naše
seniory, ale nabízí se i užší spolupráce se školou a ZUŠkou.
Shrnutí:
1. Nic bych neprodával. Přišli bychom o místo v centru Mokropes, jehož hodnota je pro
město výrazně vyšší než částka utržená za případný prodej.
Pozn. Snad u parcely pod dnes již neexistující budovou č. 49 (nyní parc. č. 5793) navazující na objekt Familie by se dalo uvažovat
o prodeji za účelem výstavby objektu pro bydlení, který by hmotově odpovídal původní stavbě,
a z prodeje částečně financovat rekonstrukci.
Ale spíš bych doporučil vše zanechat ve vlastnictví města.
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2. Hledal bych možnosti, jak z části statku
ve vlastnictví města udělat klidné místo, kde
se bude scházet historie s přítomností a které bude sloužit všem věkovým
kategoriím.
3. Spolu s úpravami statku
bych se zaměřil na celou oblast mezi kamenným mostem
a kapličkou.
Jakub Špetlák, Trojlístek

V prostoru mokropeského statku se Černošicím nabízí vhodná příležitost, jak tuto situaci
napravit. Zastupitelé za TOP 09 proto budou
podporovat myšlenku výstavby bytového domu,
v němž by město disponovalo alespoň několika malometrážními byty určenými pro osoby
v sociální nouzi. Máme za to, že naše město je
potřebuje více než galerii, další sportoviště či
restaurační zařízení. Nikdo z nás totiž neví, kdy
se v nouzi může ocitnout sám.
Petr Wolf, Martina Řehořová, Petr Ullrich – TOP 09

Prostor někdejšího mokropeského statku lze
jistě - i v souladu s platným územním plánem využít mnoha atraktivními způsoby. Zastupitelé
za TOP 09 se přesto v názoru, jaké využití by
bylo pro město nejlepší, zcela shodují. Je třeba
doplnit do městské infrastruktury sociální byty.
Sociální bydlení je jednou z otázek, jejíž legislativní řešení se nyní projednává i ve „vysoké
politice“. Lze proto oprávněně předpokládat, že
v krátké době budou města a obce ze zákona
povinny zajistit podle počtu obyvatel příslušný
počet sociálních bytů.
Aniž si to řada obyvatel města uvědomuje,
již nyní Černošice sociální byty akutně postrádají. Řada žádostí o přidělení bytu v DPS není
vedena nutností využívat pečovatelské služby,
nýbrž snahou řešit svízelnou bytovou situaci
osamělé starší nebo invalidní osoby. Obdobně
město nemá ubytovací kapacity, které by nabídlo místním mladým lidem, kteří jsou z různých
důvodů nuceni odstěhovat se od rodiny, ale rádi
by zůstali v kontaktu se svým společenským
i pracovním zázemím v rodném městě. Právě
tito lidé, jsou-li vykořeněni ze svého prostředí,
stávají se často bezdomovci. V neposlední řadě
město nyní není schopno účinně pomoci místním osobám, které v důsledku záplav, požáru či
jiné živelné pohromy nemohou dočasně užívat
svůj dům.

Jeden dobrý nápad už zazněl, chybí však velkorysý mecenáš. Kromě básnířky Cvetajevy
žila v Černošicích a Mokropsech řada dalších
emigrantů z bolševického Ruska. Nebylo by
špatné, kdyby v mokropseském statku bylo
malé muzeum připomínající osudy těchto
utečenců před bolševiky. Při té příležitosti
by bylo dobré připomenout i ty občany Československa, které bolševici v závěru druhé
světové války odvlekli do gulagu. Protože však
mecenáš dosud není, nedělal
bych s mokropeským statkem
kromě udržovacích prací zatím nic.
Šimon Hradilek,
Nezávislí pro Černošice

Zastávám názor, že městské budovy a pozemky
v lokalitě mokropeského statku by hlavně měly
i nadále zůstat městu, jakožto jedny z mála,

z radnice

Názory zastupitelů
které ještě zbyly. Budoucnost mokropeského
statku tedy nevidím v dalších nových bytových
domech, ani v odprodeji soukromému investorovi. Bytových domů je v našem měste dle
mého názoru již dost a zprvu i bohulibě znějící
záměr soukromých investorů může velmi rychle
nabýt nepříjemných komerčních rozměrů (např.
ubytovna pro sociálně nepřizpůsobivé či jiné),
což už ale město bude jen obtížně moci ovlivnit
či regulovat.
Zcela jistě bych rád zachoval klasický ráz
a určitého genia loci vyplývající z dlouhé historie
tohoto místa.
Rád bych využil část stávajících budov
k bydlení pro ty obyvatele, kteří je nyní obývají
a budou o to mít zájem a zbylé budovy k veřejným účelům. Ale ne pro lekáře či obchody, ale
například jako klubovny pro různé spolky, menší sál pro výstavy, malý obchod s občerstvením
a infostánek o Černošicích a našem regionu
pro cyklisty. Na dvoře statku pak příjemný park
s možností posezení ve stínu, dětským hřištěm
a na zimu s kopcem sněhu pro bezpečné bobování pro děti. Dále pak v patře dva tři byty patřící městu, které nebudou trvale obývány, ale

Město a trať
Chci navázat na svůj příspěvek v minulém IL a na
věc se podívat z trochu jiného úhlu.
Trať vznikla, když město v dnešní velikosti
zdaleka neexistovalo a bylo zde pár osad. To
všichni víme. Dráha v době jejího vzniku (1862)
odpovídala tehdejšímu urbanistickému kontextu
místa.
V roce 2005 vláda schválila výstavbu vysokorychlostní tratě, která měla vést dlouhým tunelem mezi Prahou a Berounem. Tento záměr se
s největší pravděpodobností neuskuteční a bude
nahrazen pověstnou intenzifikací stávající tratě.
Dle mého názoru je potřeba zřetelně říct, že
přístup majitele trati (SŽDC) k rekonstrukci úseku tratě v našem městě je už v základu chybný.
Za prvé: původní záměr spojení Prahy a Berouna tunelem byl v mnoha ohledech správný.
Vedl by ke snížení provozu na trati kolem Berounky a její proměně na trať fungující v režimu
příměstské dopravy (jak lákavá představa!). Ale
zasáhla „vyšší moc“ a původně plánované snížení provozu se proměnilo v jeho zvýšení.
Za druhé: SŽDC přistupuje k úpravám tratě
v našem městě v urbanistickém kontextu poloviny dvacátého století. Dobrým příkladem
z mnoha je (můj oblíbený) podjezd v Mokropsech. Potřebnost podjezdu je posuzována podle dopravního momentu, tedy podle počtu aut,
která tímto místem projedou. Je to jistě logický

budou sloužit obyvatelům města postiženými
například povodněmi či požárem jako krátkodobé ubytování. Mimo to by také mohli sloužit
jako ubytování pro mládež nebo kolegy z partnerských měst při různých společných akcích
a výměnných pobytech.
Další varianta, kterou si umím představit
je společně s již zmíněným parkem ve dvoře
i městem provozovaný malý hotýlek s větším,
veřejně přístupným wellnes centrem. Vytvořilo
by to pracovní příležitosti, město by mělo kontrolu a výnos z provozu, kterým by se mohl splácet případný úvěr. A abychom co nejvíce ušetřili, tak při rekonstrukci a terenních úpravách
bych se snažil co nejvíce využít
vlastních kapacit města a jeho
techniky a ve větší míře využít
také například lidí odsouzených
k veřejně prospěšným pracem.
Josef Linhart, Volba pro město

Než začneme uvažovat, co by
se líbilo nám, měli bychom se
ptát, jaký názor na možné využití
statku mají ti, kdo tam už řadu let
bydlí.
Petr Zmatlík
Věci černošické

přístup, ale není správný. Pro správný přístup
k rekonstrukci tratě je nezbytné vycházet ze
současného urbanistického kontextu sedmitisícového města a respektovat jeho potřeby při
zachování tradičních hodnot.
Dalším příkladem je plánovaná likvidace staniční budovy v Černošicích. Její výškové umístění vůči trati je už nyní problematické a trať bude
s největší pravděpodobností ještě o kousek výš.
Budovu asi nebude možné zachránit. Nabízí se
otázka, jak zajistit, aby město neztratilo jednu
ze součástí své tváře. Staniční budova vytváří
s domy v jejím okolí harmonizující celek a je pro
město typická a cenná. SŽDC by zde pravděpodobně nechala smontovat ocelovou konstrukci
natřenou pestrými barvami. Tuto možnost bych
rád předem vyloučil. Variantou je i architektonic-

Prodat za účelem následného vybudování
domu s pečovatelskou službou a sociálními byty, případně vybudovat
a po té prodat.
Utržené prostředky použít na rozvoj veřejných ploch
a služeb v oblasti Mokropes.
Přemysl Mališ, hnutí ANO

Město by mělo nemovitost zpeněžit s tím,
že vybraný investor by realizoval přestavbu
v souladu s územním plánem a bral ohled na
co nejmenší dopravní zatížení oblasti. Získané
peněžní prostředky by mělo město investovat
zpět do veřejného prostoru,
například do vytvoření opravdového centra v Černošicích,
kde se město bude muset finančně podílet, aby to mělo
nějaký výsledek.
Ondřej Pařík, hnutí ANO

Pokud byste i vy rádi vyjádřili
svůj názor k tématu budoucnosti
Mokropeského statku, napište na
e-mail: redakce@mestocernosice.cz.
ká soutěž, jejímž výsledkem by mohl být hodnotný příklad současné architektury. Dle mého
názoru se ale jedná o riskantní podnik. Proto
navrhuji kompromis, postavit repliku stávající
budovy včetně přístřešku. Myslím si, že se jedná o jednoduché řešení, se kterým by měli být
všichni spokojeni. Stejný přístup by zasloužily
i zastávky Všenory a Srbsko.
Za hlavní úkol stávající samosprávy považuji
vysvětlit vlastníkovi tratě, že nemůže o její rekonstrukci a zejména o intenzifikaci uvažovat bez
toho, aby bral Černošice opravdu vážně.
Jakub Špetlák, zastupitel
(Pozn. k tématu podjezdu: když už nebude
podjezd, tak alespoň prosaďme vedle kamenného mostu lávku pro pěší spojující chodníky
na jeho koncích.)

Vyhlášku o veřejném pořádku čekají změny
Pro příští zasedání zastupitelstva se připravuje návrh změny obecně závazné vyhlášky o veřejném
pořádku. Úpravy budou reflektovat především
změnu zákona. Další úpravy by měly uvést na prvou míru ustanovení, která v praxi probíhají jinak.
A projednávat se budou rovněž návrhy zastupitelů.
Jaké změny se budou řešit:
1) noční klid - původně vymezená doba 23.00

až 8.00 bude zrušena - zákon o přestupcích
totiž vymezuje noční klid jako dobu od 22.00 do
6.00 a obec již není oprávněna tuto dobu stanovit v obecně závazné vyhlášce. Obec může
stanovit výjimky z této doby (ty bude možné nadále stanovit také rozhodnutím rady v konkrétním
případě);
2) konzumace alkoholu - budou doplněná místa
se zákazem konzumace (zejména hřiště), návrhy

zastupitelů směřují k dalším možnostem stanovení
zákazu;
3) probíhá diskuse o možnostech regulace používání zábavné pyrotechniky;
4) spalování dřevní hmoty - nově bylo doplněno,
že to musí být chemicky neznečištěná hmota platí to ze zákona, ale občané to často nedodržují,
výslovné uvedení má za cíl preventivní působení.
Slávka Kopačková, právnička města Černošice
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z města a okolí

z vašich názorů

V této rubrice přinášíme názory občanů na různé problémy a témata týkající se našeho města a dění v něm.

Co na sebe prozradil pan radní
V minulých IL obvinil pan radní Műller pana
Strejčka z politikaření a svůj názor opřel o tvrzení, že „škola není politikum“. Nesmyslnost
této základní teze, že vzdělávání není věcí
politiky, je přitom zřejmá. Naopak, vzdělávací
politika patří k nejdůležitějším odvětvím politiky,
neboť vzdělávání je jedním ze základů nejrozvinutějších států. Máme orgány státní správy
i samosprávy, které se vzdělávací politikou
zabývají. Školství je tedy bez debat věcí veřejného zájmu a v demokratické společnosti se
k němu může kdokoli vyjádřit. Tím spíše, že se
v našem případě jedná o školu veřejnou a pan
Strejček je zastupitelem obce, která je zřizovatelem školy. Opírat snad nesouhlas s dopisem
pana Strejčka, publikovaným v IL, o zákaz činnosti a propagace politických stran ve školách
by bylo nesmyslné a vrcholně absurdní.
Fundamentálním předpokladem demokratické diskuse je připustit, že i pohled druhé
strany může být správný. Rada města, či spíše
pan starosta osobně v posledních měsících

publikovali v IL řadu příspěvků týkajících se
školy, nebo se obraceli na rodiče žáků přímo
prostřednictvím elektronické pošty. Za situace, kdy zkušenosti mnoha dětí a rodičů jsou
v zásadním rozporu se zjištěními školské rady,
deklaruje pan radní Műller jediný nesouhlasný
dopis opozičního zastupitele, apelující na to,
aby se město seriózně zabývalo tím, co trápí
řadu rodičů, za důkaz nepřípustného politikaření. Jak říkali staří latiníci – quod licet Iovi, non
licet bovi (co je dovoleno Bohovi, není dovoleno volovi).
Jasným cílem stati pana radního Műllera
tedy je znevěrohodnit a umlčet opozičního
zastupitele. Veřejnosti povolený rozsah článku
nedovoluje vyjádřit se ke všem faulům pana
radního. I tak je dostatečně zřejmé, nakolik je
skutečně demokratem tělem i duší. Vadí to členům zastupitelstva? Zajímá nás ostatní i po 25
letech, kdo nám vládne?
Jan Strnad

Pan Strnad odmítl moji nabídku ke schůzce za
účelem vyjasňování si věcí, proto mi nezbývá,
než reagovat zde, ačkoli na obecné a nepodložené obvinění z množství faulů se reaguje těžko.
Rozhodně nebylo mým cílem umlčet opozičního zastupitele. Mám ale plné právo se k jeho
veřejnému vystupování vyjádřit. Mezi starostí
o veřejný zájem a politikařením vidím podstatný
rozdíl, a z toho pohledu jsem jeho postoj kritizoval. Je ale pravda, že některé kroky, jak „řešit“
situaci na škole, mi věrohodné nepřipadají. Za
účelnější způsob hledání řešení považuji předkládání argumentů a věcnou debatu, spíše než
pouhé demonstrování názorů. Poučné formulace pana Strnada o vztahu politiky a vzdělání navíc zakrývají podstatný fakt, že škola je jak z hlediska odborného, tak z hlediska manažerského
na zřizovateli nezávislá. Škola má mít zkrátka
v těchto otázkách autonomii, která by neměla
být narušována politickými spory.
Karel Müller, zastupitel

Regulovat či neregulovat používání zábavní pyrotechniky?
Během loňského léta a v prosinci mi to v Černošicích často ve večerních hodinách připadalo spíše
jako na dělostřeleckém cvičišti, než v poklidném
městečku, obklopeném přírodou... Už jsem vám
chtěl několikrát psát ohledně stanovení pravidel
používání zábavní pyrotechniky v našem městě,
ale pak jsem si to rozmyslel, když minulá anketa
dopadla tak, jak dopadla... Jsem velice rád, že
nyní probíhá anketa nová, a že se vedení města
tímto nešvarem moderní doby zabývá.
Vůbec nechápu, proč to, že má někdo např.
narozeniny, je důvodem k tomu, aby ve večerních
hodinách tento jedinec oznamoval tuto událost
tímto velmi hlučným způsobem a rušil přitom
všechny ostatní obyvatele města. Jsem přesvědčen, že na území našeho města by mělo být používání zábavní pyrotechniky zakázáno. Vedou mne
k tomu následující důvody:

Poděkování
technickým službám
Rád bych touto cestou poslal poděkování
a uznání za velmi dobře odvedenou práci TS
při sněhové nadílce. Vše bylo včas odklizeno,
chodníky a cesty dobře uklizené, zametené,
posypané, cesta z Vráže k vlaku bezpečná.
Celkově vnímám činnost TS velmi kladně
a vážím si jejich práce. Když vidím například,
co lidé umí být někdy za čuňátka (pohledem
na kontejnerová stání) a následný pravidelný
úklid TS vždy v pondělí cestou do práce, tak
nemám slov a stydím se. Auta a zaměstnance
TS potkávám pravidelně po obci při jejich rozmanité práci, v dešti, vedru, sněhu.
Přesto asi většinou slyší výtky a nespokojenost. Já bych jim touto cestou rád vyjádřil poděkování a úctu za jejich poctivou práci.
Stanislav Kuník
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Žijí přece mezi námi i občané, kteří z nějakých
důvodů potřebují v době používání těchto hlučných „zábav“ odpočívat, spát – např. malé děti,
nemocní lidé nebo někteří senioři.
Dalším důvodem je to, že některá zvířata velmi
špatně snášejí velký hluk a světelné efekty. Náš
pes (howard) nám několikrát během ohňostroje
utekl, protože se bál. Proto jsme ho často museli zavřít do sklepa, kde se celý strachem z hluku
třásl. Je opravdu nutné domácí zvířata takto stresovat? Někteří psi a další zvířata musí dokonce
během ohňostrojů dostávat sedativa.
Ohňostroje nepochybně ruší a obtěžují i volně
žijící zvířata. Je známo, že světlo a hluk ohňostroje
může dezorientovat např. i letící ptáky.
Další problém je znečisťování životního prostředí uniklými chemikáliemi a nebezpečí požárů. Nesmyslně si tak ničíme naše relativně čisté

životní prostředí. Jsem přesvědčen, že svoboda
jednoho jedince (nebo skupiny jedinců) by měla
končit tam, kde dochází k narušování svobody
a obtěžování jedince druhého. Proto i kdyby ve
vaší anketě jen jeden jediný občan vyslovil s používáním zábavní pyrotechniky v našem městě nesouhlas, jsem přesvědčen, že nemá nikdo právo
ho touto „zábavou“ obtěžovat.
Proto navrhuji vedení města, aby vymezilo pro
používání této zábavní pyrotechniky jedno místo
na okraji katastru (např. mezi Černošicemi a Radotínem), a aby zároveň určilo např. jeden den
v měsíci a čas, kdy se na tomto místě smí pyrotechnika používat. Na ostatním území města
a mimo povolený časový interval by pak bylo její
používání zakázáno.
Arnošt Mráz

Lze omezit průjezd kamionů přes město?
Vážený pane starosto, vážení zastupitelé,
obracím se na vás s žádostí nebo chcete-li s prosbou. Předmět mé (naší) žádosti je provoz na veřejných komunikacích obce Černošice, zejména
v průjezdních ulicích (silnice 115), tedy Radotínské, Vrážské a Dobřichovické. Naše obec je
v mnoha případech obcí tranzitní. A to nejen pro
obyvatele Dobřichovic, Letů a Řevnic, ale i velká
nákladní auta – kamiony. Některé kamiony se tím
vyhýbají zpoplatněným dálnicím a rychlostním komunikacím. Nebezpečné jsou též sportovní jízdy
některých motorkářů a os. aut. Vězte, prosím, že
i při povinné 50 km/h rychlosti je přechod zmíněných ul. i pro zdravého chodce nebezpečný,
protože geometrie komunikací neumožňuje dostatečný výhled. Doslova děsivá je část Vrážské
mezi ul. Klatovská a V Rybníčkách – bez chodníků. Paradoxem je omezení na 40 km/h na celkem přehledné části Dobřichovické mezi „Horním nám.“ a ul. Slunečnou. Ale nic proti tomuto
omezení rychlosti, jenom si myslím, že omezení

rychlosti by si zasloužily i méně přehledné úseky
silnice 115, ne-li celá obec Černošice.
Dalším paradoxem je zákaz vjezdu těžkých nákladních aut a kamionů na tzv. Jižní spojku, která
mezi Barrandovským mostem a D1 není vedena
občanskou zástavbou. Ale Černošicemi projíždět
mohou. Proto rozumím rozhodnutí Městské části
Radotín o zákazu průjezdu nákladních aut směrem k cementárně a do Vrážské směrem k Velké
Chuchli.
Silniční obchvat naší obce je zřejmě nerealizovatelný a tunel pod Černošicemi je spíše sen než
blízká realita.
Proto vás žádám a prosím, abyste (zřejmě ve
spolupráci s Krajským úřadem) zajistili omezení
tranzitní dopravy těžkých nákladních aut a kamionů v Černošicích a dodržování rychlosti ostatních
motoristů. Domnívám se, že omezení rychlosti
v naší obci na např. 40 km/h by k bezpečnosti též
přispělo.
Radomír Purmann

z města a okolí

z vašich názorů

V této rubrice přinášíme názory občanů na různé problémy a témata týkající se našeho města a dění v něm.

„Přívoz nebo Parník?“
Mnozí z nás jsme byli před vánoci svědky něčeho,
čemu někteří říkají „přívoz“, který brázdil naši řeku
od černošického jezu k mokropeské „pláži“.
Tento „parník“, kterému je říkáno „přívoz“, jezdil
v hodinových intervalech mezi třemi zastávkami,
kde byly zřízeny jakési pontony, pro nástup lidí.
Od jara je v plánu přidat další tři zastávky a jezdit
pravidelně každý den! Pro mnohé návštěvníky to
byl určitě krásný zážitek, který se jim moc líbil. Ale
zamysleme se nad tím, co tento počin má vůbec
znamenat. Ten, kdo vyhlídkový a občerstvovací
parník brázdící řeku podél její osy nazývá přívozem,
asi neví, co přívoz je! Přívoz převáží lidi z jednoho
břehu na břeh druhý, aby jim zkrátil cestu.

Albert v porcelánu
Tak nám s velkou slávou otevřeli Alberta! Je dobře, že centrum Černošic nepřišlo o jeden ze základních atributů občanské vybavenosti a i nadále
je možné si zde pohodlně nakoupit. Rozpaky však
vzbuzuje nelítostná razance, s níž tento obchodní
řetězec do křehkého prostředí městského jádra
vstoupil. Nevkusná estetika žlutého pásu s obřími svítícími kruhovými nápisy a velkoformátovou
reklamou, lákající na zboží v akci, jakož i plastiková boudička na nákupní vozíky, která si prorazila cestu téměř na chodník hlavní černošické
ulice. To vše evokuje spíše sídlištní samoobsluhy měněné kvapem na supermarkety v počátku
devadesátých let, či bezútěšné obchodní zóny
na předměstích, nežli jádro města, pyšnícího
se kdysi výstavní architekturou. Nový obchod si
v sousedství vilové zástavby z přelomu 19. a 20.

Reakce za vedení města:
Vedení města rovněž vnímá přístřešek na vozíky u nové prodejny Albert jako nevkusný
a mj. také bránící ve výhledu při výjezdu z parkoviště. Již jsme vstoupili s firmou do jednání
o jeho případném odstranění. Zřízení ani podoba přístřešku bohužel nepodléhají souhlasu
města ani povolení stavebního úřadu a město
o něm předem vůbec nebylo informováno. Investor zřejmě vyšel z ustanovení §79 stavební
zákona, že rozhodnutí o umístění stavby ani
územní souhlas se nevyžadují pro veřejně přístupné přístřešky do 40 m2 zastavěné plochy
a do 4 m výšky.
Vedení města v posledních letech opakovaně

Na Berounce byly přívozy již za našich dědů
a pradědů. Nejdříve byly poháněny lidskou silou
a poté malým elektromotorem. Pohon je, myslím,
věc, která je pro naši lokalitu dosti podstatná. Naše
řeka by měla být pro všechny klidové místo, kam si
lidé chodí odpočinout a načerpat energii do dnešního uspěchaného života. A ne aby byla brázděna
„parníkem“ s dieselovým motorem, který je slyšet
na kilometry daleko, s minimálně 40 lidmi na palubě. Každý má možnost řeku užívat, ale jak toto
bude vypadat až v jarních a letních měsících budou
na řece rybáři, plavci a vodáci. Je naprosto nereálné a neakceptovatelné, aby něco takového bylo
u nás na řece provozováno. Naše řeka nemá žádná plavební pásma, která by byla určená pro takovéto lodě, řeka je volná pro pohyb všech lidí a není

proto rozhodně možné, aby zde byla provozována
takováto věc. Jestliže někdo dostane výjimku, je
jen otázka času kdy se z této výjimky stane precedens pro další lidi a najednou se zde začnou
prohánět vodní skútry, bude zde udělána marina
s půjčovnou motorových lodí, nebo si někdo pořídí
další přívoz…. tím bude s tím, co je pro naše město
typické a cenné, konec.
Byl bych rád, abychom se zamysleli, co tento
plán přinese a jaké bude mít následky. Nemám nic
proti obnovení přívozu, který na naši řeku patří, ale
toto přívoz není. Proto chci apelovat, važme si zdejších krás, které dělají naše městečko nebo spíše
vesničku tak výjimečnou, a nenechme se zlákat
jednorázovým zážitkem z projížďky na parníčku.
Václav David

století počíná nadmíru arogantně, doslova jako
slon v porcelánu.
Nový provozovatel supermarketu v podstatě
jen zhoršil dlouhodobě neřešený vřed centra
Černošic. Pokud jsou místní specifika mimo rozlišovací schopnosti nadnárodního kolosu, který
obtížně rozeznává i mnohem zásadnější rozdíly
typu periferie x centrum či původní x nová zástavba, měla by mu mantinely vymezit místní samospráva. Černošická samoobsluha není v rukou
města a nedotknutelnost soukromého vlastnictví
je samozřejmá. Příklady odjinud však ukazují, že
i ve zdánlivě neovlivnitelných případech lze soukromého investora usměrnit tak, aby vznikající
stavba byla v souladu se svým okolím.
V Litomyšli si město dokázalo prosadit, aby řetězec Billa respektoval kontext místa a uzpůsobil
mu projekt nového supermarketu. Díky tomu tam
dnes stojí velmi citlivě ztvárněný obchod, který na
sebe v památkami překypujícím městě nepoutá

nepatřičnou pozornost a nehyzdí prostor širšího
městského centra. Ne náhodou je i architekty
považován za jednu z vůbec nejzdařilejších staveb tohoto druhu v celé ČR. Že se podobná věc
podařila právě v Litomyšli, není vůbec nahodilé.
Městu se vyplácí dlouholetý koncepční přístup
k řešení problémů městského intravilánu, osvícený městský architekt a v neposlední řadě také
zapojení místních obyvatel do témat týkajících se
veřejného prostoru. Důsledkem toho je citlivě
promyšlený koncept dalšího rozvoje města a Litomyšl je dnes právem považována za Mekku moderní české architektury a urbanismu 21. století.
Přál bych si, aby podobně progresivně smýšlelo i vedení našeho města. Města, jež v minulosti
platilo za učebnici urbanismu a jež vévodilo architektonickým žurnálům. V současnosti to však bohužel vypadá, že se duch Černošic zvolna ztrácí
pod nánosy zámkové dlažby.
Georgi Bečev

jednalo s majitelem objektu a považujeme za důležité, že v centru Černošic byl i po ukončení činnosti společnosti Billa zachován prodej potravin
ve formátu moderního supermarketu, a že byla
konečně uvedena do provozu přístavba - to byly
důležité střednědobé zájmy města, které jsme
spíše neformálními cestami prosazovali.
V rámci územní studie, kterou vyžaduje loni
schválený územní plán, se nyní bude hledat
nové dlouhodobé pojetí našeho opravdu nepříliš šťastně vypadajícího centra města. Věříme,
že se u všech soukromých vlastníků pozemků
v centru města setkáme s připravenosti třeba i k zásadnějším a dlouhodobě přínosným
změnám.

Litomyšl považujeme za velmi úspěšné město, ale srovnání černošického kvazi-centra, de
facto jen běžné ulice, s rozsáhlou, oficiálně vyhlášenou a chráněnou městskou památkovou
rezervací v Litomyšli (částečně na seznamu
UNESCO) podle nás pomíjí, že úměrně rozdílné
výchozí pozici jsou odlišné i možnosti města či
státu ovlivňovat jeho podobu. V prostředí Černošic investor musí vyhovět v zásadě jen stavebnímu zákonu a nařízení o regulaci reklamy.
Litomyšl díky statutu památkové rezervace má
silnější ochranu a na svoji podobu tak mohla
získat stovky milionů korun dotací.
Filip Kořínek, starosta
Petr Wolf, místostarosta

Členská schůze Svazu důchodců
Kdy: pondělí 16. 3. ve 14.00
Kde: DPS, Vrážská 1805
Zveme vás na výroční členskou schůzi Svazu důchodců, která proběhne ve společenské
místnosti Domu s pečovatelskou službou. Občerstvení je zajištěno.
Těšíme se na vás.
Jiřina Pomahačová
předsedkyně ZO Svazu důchodců Černošice

Valná hromada ČČK
Kdy: sobota 7. 3. ve 14.00
Kde: v DPS na Vráži
Výbor ČČK srdečně zve všechny členy na VALNOU
HROMADU. Po hodnotící zprávě za rok 2014 budete seznámeni s návrhy výletů, které připravujeme na
tento rok. Abychom usnadnili práci našim výběrčím,
budete si moci zaplatit členský příspěvek na rok
2015 přímo na valné hromadě. Těšíme se na vaši
hojnou účast.
Václava Raková, jednatelka ČČK
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Tréninky paměti pro všechny věkové kategorie
FOTO: autorka

-- Kromě kurzů pro seniory budou nově probíhat
i večerní kurzy pro veřejnost. --

Nepamatujete si heslo do počítače? Obtížně si vybavujete PIN u bankomatu?
Neznáte telefonní čísla členů rodiny a přátel, protože je všechny máte uložené
ve svých mobilech pod jmény? Nemůžete si vzpomenout na jméno člověka,
kterého jste právě potkali?
Podle posledních výzkumů se první projevy Alzheimerovy choroby začínají
projevovat již 15 až 20 let před jejím plným vypuknutím. Pokud u vás v rodině
tuto diagnózu již někdo měl, je větší pravděpodobnost, že může nemoc postihnout i vás. V současnosti neexistuje lék, který by chorobu vyléčil, ale existují

způsoby, které dokážou její průběh zpomalit nebo zastavit. Pravidelné trénování paměti mezi tyto způsoby patří. Proto od dubna nabízíme nejen další sérii tréninků paměti pro seniory, ale otevíráme NOVĚ i večerní kurzy pro veřejnost.
Na kurzech se naučíte, jak si zapamatovat libovolnou informaci, např. nákupní seznam, telefonní čísla, data narození, přehled historických dat a událostí či
seznamy uměleckých děl pomocí základních mnemotechnik, dozvíte se, jak
trénovat koncentraci, slovní zásobu i jak rovnoměrně zatěžovat obě mozkové
hemisféry.
Všechny kurzy probíhají ve společenském sále Domu s pečovatelskou službou na Vráži a zahrnují celkem 10 lekcí po 90 minutách.
Kurz PRO SENIORY ZAČÁTEČNÍKY začíná ve čtvrtek 9. dubna v 9.30
(a končí v 11 hodin). Cena za 10 lekcí je 500 Kč.
DVA KurzY PRO VEŘEJNOST - STŘEDEČNÍ Kurz začíná 8. dubna, ČTVRTEČNÍ Kurz 9. dubna, oba vždy od 19 do 20.30 hodin. Cena za 10 lekcí je
1.200 Kč, senioři a studenti za 1.000 Kč.
KurzY PRO POKROČILÉ SENIORY probíhají dále beze změn každý čtvrtek
od 13.30 do 15 hodin.
Přihlášky přijímáme a jakékoliv dotazy zodpovídáme na těchto kontaktech
• Daniela Göttelová, 604 268 000, daniela.gott@gmail.com
• Eva Buřičová – Matějáková, 603 443 476, burickaisabella@seznam.cz
certifikované trenérky paměti
Těšíme se na vás.
Daniela Göttelová

Co se děje v mokropeské školce
Mokropeská školka na lyžích
V letošním roce jsme opět využili nabídku na
hravé lyžování, a tak druhý lednový týden polovina dětí z naší školky vyrazila vždy na dopoledne
na lyže do Chotouně. Na sjezdovku, kde na nás
již čekali báječní instruktoři, nás každé ráno vozil
autobus. Nejdříve byla rozcvička a potom se již
děti rozdělily podle lyžařského umění do malých
družstev. Ti nejzkušenější lyžaři se hned první
den vrhli na vlek a svištěli na sjezdovce. Pro ty
méně zkušené byla určena cvičná louka s malým
lanovým vlekem.
Pokroky byly na dětech vidět den ze dne. Již
třetí den se pustily na velkou sjezdovku i původně
méně pokročilí lyžaři a úplní začátečníci jezdili na
malém lanovém vleku. Poslední den se na velkou
sjezdovku vypravili úplně všichni. A zvládli i závod
ve slalomu. Na závěr se udělovaly medaile. Vyhráli jsme ale všichni. Naučili jsme se spoustu nových věcí a celý týden jsme si báječně užili.
Jablíčkování
Jedním z témat našeho školního programu je
i pohádka O jabloňce. A tak jsme pro děti a je-

jich rodiče připravili týden plný jablíčkování. Celý
týden si děti hrály s jablíčky, zkoušely, k čemu všemu se jablíčka dají použít, co se z nich dá dělat.
Vyzkoušeli jsme si jablíčkové fondue, sami jsme si
vyrobili i jablečný mošt. Také si děti samy jablíčka
nakrájely na tenké plátky a v sušičkách z nich usušily křížaly. Z těch jsme pak vyráběli ozdobné girlandy, stromečky a kytičky. Jablíčka jsme zkoušeli
vyrábět z papíru, plastových lahví, modelíny, polystyrenu a papírových talířů. Jablíčka jsme i vyšívali
a tkali papírovými proužky. Z opravdických jablek
jsme vyráběli i různé dekorace. Svícínky, panáčky,
zvířátka, malá světýlka jako se vyrábějí z dýní, staročeskou jablíčkovou zahrádku, hrnečky na teplý
nápoj a jablíčka jsme zdobili vykrajovátky, vyrobili
jsme z nich razítka. Předškoláci sami nastrouhali
jablka a připravili velký pekáč plný žemlovky, kterou nám paní kuchařka upekla k obědu.
Na poslední odpoledne v týdnu jsme do školky pozvali i rodiče a vyhlásili pro ně velkou jablíčkovou soutěž. Kdo se chtěl zúčastnit, doma
připravil jakýkoliv pokrm z jablíček a přinesl do
školky. Do soutěže se přihlásily i děti ze školky.
Třída Žluťásků soutěžila s jablíčkovými fondue

Co se bude dít v MC Mraveniště v březnu
4. 3. Odpolední hernička ve školce Na Vápenici
6. 3. Ptačí mraveniště - povídáme si o tom, jak se
vlaštovičky vracejí z teplých krajin a pak si vyrobíme
krásný ptačí obrázek
11. 3. Odpolední hernička ve školce
Na Vápenici
13. 3. Zahradnické mraveniště - Pojďte si
s námi zahrát na zahradníčky, popovídat si o tom,
jak klíčí kytičky a pak si vyrobit překvapení z hlíny
a semínek.
18. 3. Odpolední hernička ve školce
Na Vápenici
20. 2. Přednáška Mgr. Dany Lesové - Kde se
bere jarní únava a jak ji odstranit, jak na jarní bylinnou očistu těla a čím můžeme posílit imunitu.
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Pro děti bude během přednášky připravena volná
herna.
25. 2. Odpolední hernička ve školce
Na Vápenici
27. 3. Tvoření z barevného těsta s Radkou
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

a třída Zeleňásků připravila křehký jablečný koláč
s tvarohem. Všechny děti a jejich rodiče byli porota
a ochutnávali a vybírali, který recept je ten nej.
A nechyběla ani výstava všech jablíčkových výrobků, které děti za celý týden udělaly. Hodnocení
bylo velmi složité. Nakonec ale zvítězily jablečné
taštičky. Recepty na všechny dobroty jsme opatřili fotografií výtvoru a vytvořili si tak malou jablíčkovou kuchařku.
Kateřina Mandová
ředitelka MŠ Černošice Topolská
www.mokropeskaskolka.cz
FOTO: MŠ Topolská

-- Děti se učily lyžovat v Chotouni. --

BAZAR dětského a těhotenského oblečení, sportovních potřeb a dalších věcí
pro děti
KDY: neděle 22. března 2014, od 14 do 17
hod.
KDE: v tělocvičně Sokola, Fügnerova 263,
Černošice
Maminky, přijďte NAKUPOVAT!
V průběhu bazaru bude otevřen přímo v tělocvičně také dětský minikoutek pro klidné
nakupování.
Vzhledem k omezené kapacitě prostoru je nutná REGISTRACE PRODÁVAJÍCÍCH na emailové adrese: mraveniste@seznam.cz.
Prodejní místo je vyhrazeno velikostí jedné
deky, kterou si prosím přineste s sebou.
Vstupné je dobrovolné. U vchodu bude umístěna sbírka hraček pro Mateřské centrum.

z města a okolí

Pondělní výuka v anglickém jazyce metodou CLIL
Na přelomu září a října začala na naší škole probíhat výuka metodou CLIL (content and language integrated learning). Tato metoda klade důraz na propojení
obsahu a jazyka v jednotlivých předmětech. V našich hodinách probíhaly dvě
metody – SOFT CLIL (v hodinách AJ) a HARD CLIL (v hodinách ČJ, M, PŘ,
Z, D, PČ, TV). Tyto metody se rozdělují podle toho, která z uvedených složek
převažuje. Při aplikaci metody SOFT CLIL se klade větší důraz na jazykovou
složku, během HARD CLIL na složku obsahovou.
Pro žáky to znamenalo změnu pondělního vyučování. Ti absolvovali čtyři vyučovací hodiny tohoto dne v anglickém jazyce. Do projektu se na celé pololetí
zapojily třídy 4.B, 5.B a 7.B. Ve dvou prosincových týdnech okusily metodu
CLIL ve vybraných předmětech třídy 5.D, 7.C, 8.B a 9.A. Také učitelé měli
možnost si v pondělí procvičit schopnost komunikace v angličtině v konverzačních blocích, které probíhaly ve třech jazykových úrovních.
Ve třídě 5.B vyučoval Daniel (Danny), který pochází z Burnley v Lancashire.
Dannyho hodiny byly kreativní, snažil se vybírat témata odpovídající věku žáků
a myslím si, že se mu to v převážné většině hodin podařilo. Zpočátku byli žáci
zaražení a chvíli jim trvalo, než si na tento styl výuky zvykli, ale postupem času
začali získávat jistotu. Našli se samozřejmě žáci, kteří byli spíše pasivní a schovávali se v davu, aby nemuseli nic říkat, ale po vyvolání dokázali na Dannyho
otázku zareagovat. Snahou tohoto projektu bylo žáky motivovat k používání daného jazyka a k získání jistoty v mluveném projevu, což se dle mého názoru
v naší třídě povedlo.
Ve třídě 4.B vyučovaly dvě lektorky. Ema a ke konci projektu Verity. Ema
pochází z New Castle a Verity z Leeds v Yorkshire.
Třídní učitelkou v této třídě je Petra Kofroňová, která své zkušenosti s výukou
popsala takto: Zprvu se zapojovalo pouze pár dětí, ale postupem času i ostatní
děti přestaly mít ostych komunikovat v cizím jazyce. Nejdůležitějším výstupem,
který si odnesla většina dětí, byl fakt, že se děti přestaly bát hovořit v angličtině
a zjistily, že i když neznají mnoho slovíček, tak se domluví, přestaly mít strach
z neúspěchu a i přesto, že větu nezformulují gramaticky správně, tak i to, že
se pokusí myšlenky vyjádřit, jak nejlépe dovedou, je úspěch. Také se naučily
v textu vyhledávat podstatné informace a ostatní si domýšlet, což se velmi dobře ukázalo při řešení slovních úloh.
Ve třídě 7.B se také vystřídali dva lektoři. Jednalo se o Michaela a Claire.
Michael pochází ze Severního Irska a Claire pocházela z Bradford v Yorkshire.
Někteří učitelé projevili zájem o školení, které proběhlo v prosinci, kde jsme
byli blíže seznámeni s metodou CLIL. Tato metoda neznamená jen postavit
celou hodinu na využití cizího jazyka, ale může být použita i v jazykových vstupech. Může se jednat o krátkou aktivitu např. 10 minut zařazenou do hodiny.

Žáci mohou vidět, že anglický jazyk se nepoužívá jen v hodinách, které jsou
jim naplánované v rozvrhu, ale slouží jako prostředek komunikace, kdykoliv je
třeba. Je výhodou, že své žáky dobře známe a můžeme tak přizpůsobit využití
CLILu jejich možnostem a potřebám.
V současné době připravujeme pokračování metody CLIL částečně vlastními
pedagogy, kteří jsou již se způsobem této výuky seznámeni, částečně rodilým
mluvčím.
Barbora Formanová
Názory žáků:
Jonáš P. 5.B – Bylo to fajn, protože Dannymu bylo dobře rozumět a hodně
jsem se toho naučil. Pro mě to bylo přínosem. Chtěl bych to mít i příští rok.
Malvína B. 5.B – Líbilo se mi to, ale protože to bylo trochu víc těžké, nedávala
jsem často pozor. Časem jsem si ale zvykla a začalo mne to víc bavit.
Adam C. 4.B – Přišel k nám anglický rodilý mluvčí. Nejdřív jsem moc nebyl rád,
ale postupem času jsem si zvyknul a začalo mě to bavit. Hlavně mě baví, jak
hrajeme hry. Třeba děláme týmy a plníme úkoly v angličtině. A taky jsme něco
dělali na interaktivní tabuli. Ema byla skvělá, ale musela odjet do Velké Británie,
protože musela studovat. Další pondělí jsme se učili normálně. Potom přišla
Verity, a tak si zvykáme na Verity.
Anonym 7.B – Tato metoda mne bavila ze začátku, když nás jako učitel měl
Michael. Když jsem se ale dozvěděl, že nás místo Michaela bude učit Claire,
tak mne to poměrně naštvalo. Od té doby mě nebavila jediná hodina. Moc jsem
ani nerozuměl tomu, co říkali, ale jak to zlepšit, nevím.
FOTO: ZŠ Černošice

-- V některých třídách se již půl roku učí jeden den v angličtině. --

Radotínská Koruna patřila tanci
Ve čtvrtek 12. 2. 2015 se uskuFOTO: Ivan Látal
tečnilo v kulturním středisku
U Koruny v Radotíně okresní kolo
soutěžní přehlídky tanečních
oborů základních uměleckých
škol, jehož organizátorem byla
opět ZUŠ Černošice. Tohoto kola
se zúčastnily 4 školy – ZUŠ Řevnice, ZUŠ Řevnice – pobočka
Mníšek pod Brdy, ZUŠ Libčice
a ZUŠ Černošice. Program tvořilo 7 choreografií a to jak současného, tak lidového tance. Představily se účinkující téměř všech
věkových kategorií ve věku od
-- Z postupového pásma Pramínku Dívčí kola z Jihlavska -9 let až po dospělé. Místo v porotě
přijali odborníci tance - paní Mgr.
ní, bez ohledu na výsledky, uchovají a budou se
Šárka Kuželová, paní Alena Smržová a muzikant
dále s chutí a vervou věnovat tanci.
Pavel Lhoták. Po důkladném posouzení porota
Krajské kolo Středočeského kraje, jehož orvybrala do dalšího krajského kola dvě choreoganizátorem je opět ZUŠ Černošice, se uskutečgrafie, a to Kristýnka v oblacích ze ZUŠ Libčice,
ní v pátek 10. 2. 2015 v Salesiánském divadle
a také pásmo černošického Pramínku, Dívčí kola
v Praze.
z Jihlavska.
Za taneční obor ZUŠ Černošice
Všem účinkujícím gratulujeme a děkujeme za
Magdaléna Voldřichová
hojnou účast. Byl to opravdu jedinečný a inspirawww.zuscernosice.cz/tanecni-obor/
tivní zážitek a věříme, že si ho všichni zúčastněwww.praminekcernosice.cz

Malování
na keramiku u kávy
Kdy: 1. 3., 5. 4., od 14 do 18 hodin
Kde: cukrárna Lucie na Vráži
Každou první neděli v měsíci si můžete zpestřit malováním na keramiku. A je jedno, zda
jste ještě malí, nebo již dospělí. Na předem
vypálené keramické výrobky (hrníčky, zvířátka, svícny a podobně) si při posezení u kávy
můžete netoxickými a zdravotně nezávadnými barvami namalovat jakýkoliv vlastní motiv.
Rezervace místa je možná osobně v cukrárně nebo na tel.: 602 278 377
Lucie Janášová, lektorka
FOTO: autorka

-- Kurz bude probíhat v cukrárně Lucie. --
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Zprávy
ze Sokola
Severní pól
V neděli 25. 1. proběhla tradiční sokolská výprava na Severní pól. Účast byla hojná, na startu se
sešlo více než 20 mladých polárníků doprovázených dospělými členy expedice a nechyběli ani
polární psi. Po cestě na všechny čekaly různé
nástrahy jako překonání hluboké ledové průrvy
za pomoci lana, boj s rozzuřeným ledním medvědem apod. Po dvou hodinách náročného pochodu byl Severní pól dobyt a všichni se vydali na
zpáteční cestu.
Zuzana Pavlovská
Z oddílu stolního tenisu
Tři kola před koncem základní části Okresního
přeboru ve stolním tenisu je náš A tým na třetím
místě v 1. třídě OP. B tým je ve druhé třídě na pátém místě, které také zajišťuje postup do Play Off.
C tým se po třech výhrách zvedl ze dna tabulky
ve třetí třídě na 11. místo a bude hrát v Play Out
o lepší umístění. Naši žáci přivezli z turnaje OP
v Ořechu medaili za 2. místo žákyň zásluhou Markéty Šporové.
Petr Zmatlík
Stupně vítězů patřily černošickým
Členové Sokola Černošice na plaveckých závodech v Hořovicích 24. ledna opět zazářili.
Celkem sedm medailí z devatenácti černošických závodníků je slušná bilance. Ti, kdo nezís-

kali cenné kovy, neobsazovali poslední příčky,
ale tlačili se za medailovými pozicemi. Počtem
účastníků byly Černošice nejpočetnější skupinou
v rámci Župy Jungmannovy a závodily skoro ve
všech věkových kategoriích od předškoláků až
po muže a ženy.
Na stupních vítězů stáli: Jolana Farová 2. místo
v kategorii žákyně1; Anna Rűckerová - 3. místo
v kategorii žákyně 2, Johana Behenská - 3. místo v kategorii žákyně 3, Julie Farová - 2. místo
v kategorii dorostenky, Anna Hořeňovská - 2.
místo a Jaroslava Farová - 1. místo v kategorii
ženy a Radek Calda - 3. místo v kategorii muži.
Tyto závody jsou pořádány v rámci soutěží sokolské všestrannosti a budou pokračovat počátkem května v gymnastice, atletice a šplhu. Nejlepší postupují do celostátní soutěže ČOS a tak
věříme, že letos postoupí minimálně tři závodníci
jako loni.
Jaroslav Formánek

Pozvánka na valnou hromadu
Zveme vás na valnou hromadu Tělocvičné jednoty SOKOL Černošice, která se koná ve středu
18. března 2015 od 19 hodin v Club Kinu v Sokolovně v Černošicích s tímto programem:
1) Zahájení valné hromady
2) Volba návrhové a mandátové
3) Zpráva starostky TJ
4) Zpráva náčelnice
5) Zpráva o činnosti oddílu stolního tenisu
6) Zpráva hospodáře
7) Zpráva vzdělavatele
8) Zpráva kontrolní komise
9)	Informace o odstoupení některých členů
výboru
10) Doplňovací volby do výboru
11) Diskuse
12) Usnesení a závěr

2x FOTO: Sokol Černošice

-- Členové černošického Sokola jsou úspěšní ve stolním tenise i v plavání. --

V Černošicích vychováváme hráče na vysoké úrovni
Jako poslední v naší sérii rozhovorů o odchovancích černošického hokeje má své místo útočník
nyní BC Mladá Boleslav Marek Loskot.
Mladý útočník, který začínal v Černošicích,
obléká dres BK Mladá Boleslav od sezóny
2006/2007, v níž pomohl juniorce k postupu do
extraligy. Tu hrál následující dva roky. Na konci
ročníku 2008/2009 dvakrát naskočil také do
extraligy dospělých, zahrál si v závěrečných dvou
utkáních play-out. V létě 2009 se připravoval
s “A“ týmem, ale sezónu zahájil v juniorce, které
díky výjimce pro tři hráče narozené ročníku 1989
mohl vypomoci. Když bylo jasné, že tým nemine
účast v nadstavbové části, přesunul se do Benátek nad Jizerou a cenné zkušenosti sbíral v 1. lize.
V současné době hostuje v HC Havířov.
V rámci přípravných zápasů se objevil poprvé
na zkušenou v "A" týmu na sezónu 2010/2011
a za bruslařský klub odehrál v sezóně celkem 37
startů, během nichž si připsal šest branek a čtyři
asistence. Během řádné sezóny naskakoval dále
v rámci střídavých startů v prvoligovém Vrchlabí.
V loňské sezóně působil střídavě v Litoměřicích, kde odehrál 19 zápasů, za boleslavský celek odehrál celkem 34 utkání.
Marek Loskot kromě ledního hokeje hraje také
inline hokej za IHC Slavia a dostal se i do nejužšího výběru České republiky na Mistrovství světa
v hokeji „na kolečkách“ pro rok 2012 spolu s jeho
hokejovým spoluhráčem Tomášem Demelem.
My jsme měli možnost si s Markem popovídat
o jeho začátcích právě v Černošicích.
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XX V kolika letech ses začal zajímat o hokej?
A kdy jsi vůbec stál poprvé na ledě?
Kolem třetího roku mě a mého bratra Jirku začal
brát náš otec na zimní stadion v Černošicích, kde
jsme začali chodit na tréninky k tehdejšímu trenérovi panu Slapničkovi.

poslali na střídavé starty do 1. ligy. Takový je hokej, není nic jistého, jeden den hrajete za Boleslav a druhý už jste někde jinde. Ale co je lepšího,
než trénovat a hrát v týmu s velkými hráči jako je
David Výborný, Richard Král a mnoho dalších, je
to paráda být s nimi na ledě.

XX Co nebo kdo tě motivoval jít dál a pokračovat až tam, kde jsi teď?
Odmalička jsem hrál, protože mě to bavilo a postupem času jsem doufal, že budu hrát profesionálně. Dával jsem do toho vše, jelikož jsem se
chtěl živit tím, co mě baví a to je hokej.

XX Jak se ti daří kombinovat sport a soukromý život?
Pro mě je hokej na prvním místě, je to zábava
a i moje zaměstnání, proto tomu podřizuju vše.

XX Začínal jsi v Černošicích. Jaký je tvůj
vztah k černošickému hokeji? Plánuješ, že by
ses na sklonku kariéry do černošic vrátil?
V Černošicích jsem začínal a hrál tam do 6-7 třídy. Na zimním stadionu jsme trávili spoustu času,
v podstatě jsme přišli hned po škole a byli tam až
do večera. Proto mám i k místnímu hokeji blízko.
Nyní jsem celou sezónu v HC Havířov, ale, pokud mám trochu čas, tak se rád chodím dívat na
bratra Jirku, který hraje za místní „A“ tým. Zatím
neplánuji se vrátit.
XX Když se ohlédneš za svojí dosavadní
kariérou, tak je vidět že tě současně tvůj
mateřský klub bc mladá boleslav posílá na
hostování do 1. ligy. Jak těžké je prosadit se
v extralize v konkurenci zkušených hráčů?
Od prvního roku, co jsem se připravoval v BK
Mlada Boleslav, tak jsem bojoval o místo v sestavě, která byla hodně našlapaná. Tak mě občas

XX Co bys rád vzkázal klukům a holkám,
kteří začínají s hokejem?
Ať dělají, co je baví a dělají to naplno.
Děkuji za rozhovor a přeji hodně úspěchů.
Pavlína Tylková
FOTO: archiv hokejisty

-- Marek Loskot je v současnosti útočníkem
BC Mladá Boleslav. --

z města a okolí

Turistický pochod
„Turbanské Černošice“
Kdy: sobota 14. 3.
Kde: start u nádraží Mokropsy
Příznivci chůze všech věkových kategorií se mají opět na co těšit. Na polovinu března je totiž připraven již 4. ročník pochodu Turbanské Černošice. Letos se startuje z nádraží v Mokropsech. Cíl ale zůstává stejný jako
v minulých letech – v hostinci U Králů v Mokropsech, a to od 12 do 21
hodin.
Naopak trasy vedou každý rok trochu jinými směry a jinými cestami.
Vedou po značených i neznačených cestách, protože Černošice a jejich
okolí mají co nabídnout. Nechceme totiž, aby lidé jen polykali kilometry,
ale aby se také seznámili s přírodními a kulturním zajímavostmi na trase.
Letošní nejkratší trasa 6 km vede zajímavými ulicemi Mokropes a Vráže
a dále kolem Berounky. Vede úmyslně i kolem dětských hřišť, aby si rodiče
na chvilku odpočinuli. Další trasa je 12 km, která vás povede lesními cestami přes Vonoklasy, kde bude živá kontrola, to znamená, že tam na vás budou čekat naši pořadatelé. Tudy povedou i další trasy. Dále si můžete vybrat
z tras 18, 29 a 51 kilometrů. Za svoji námahu budete odměněni dobrým
pocitem, že jste udělali něco pro své tělo a k tomu ještě diplomem, razítky
do svých wanderbuchů, drobností. Sbíráte turistické vizitky? U nás můžete
mít hned tři najednou. Jedna z nich se přímo týká Černošic a najdete na ní
fotografii kapličky sv. Václava a Kazínskou skálu. Zdrávi došli!
Trasy - orientační body: pro pěší, pro rodiny s dětmi včetně kočárků
• 6 km – Domažlická – Říční – podél Berounky – U Králů (start 10-11
hod.)
• 12 km – Vonoklasy – pam. dub – Nymburská – U Králů (start 9-11 hod.)
• 18 km – Vonoklasy – Karlík – Dobřichovice – Údolí staré řeky – U Králů
(start 9-11 hod.)
• 29 km – Všenory – Trnová – Spálený mlýn – Řitka – Pod Kamenem Všenory – U Králů (start 7-10 hod.)
• 51 km – Všenory – Trnová – Spálený mlýn – Hvíždinec – Karlík – Vonoklasy – Kulivá hora – Lipence – Černošice – U Králů (start 7-9 hodin)
Marta Kravčíková, KČT Praha – Karlov, oddíl Turistická banda TurBan

Jaká je současnost fotbalistů
SK Černošice
V rámci oddílu kopané SK Černošice v současné době působí mužstva
žáků a dorostu, která hrají okresní přebory Prahy-západ. V polovině soutěže je mužstvo žáků spíše v dolní polovině tabulky, ale věříme, že jeho
síla se ukáže v budoucnosti. Mužstvo dorostu máme sloučené s naším
věčným rivalem SK Kazín a jeho situace je v polovině soutěže o poznání
lepší, kdy mu náleží druhé místo v tabulce v závěsu za lídrem soutěže.
Mužstvo mužů nyní jen trénuje a připravuje se na vstup do soutěžních
utkání od příští sezóny, tj. srpna 2015. Od dubna začnou previdelné tréninky mužů, které bychom chtěli otevřít širší veřejnosti. Kdo bude mít zájem účastnit se, prosím o zaslání kontaktu na skcernosice@gmail.com.
Máme rovněž v plánu od nové sezóny obnovit přípravku, která se pro
nedostatek hráčů rozpadla s koncem minulé sezóny. Více informací budeme prezentovat v dalších Informačních listech.
Jinak náš klub bohužel dlouhodobě bojuje s vandalstvím v areálu našeho hřiště, které leží trochu odříznutý za vodou, tedy již na území Prahy.
Kromě ničení pracně a nákladně udržovaného trávníku dochází k demolici vybavení areálu a vyvrchlením bylo odcizení zahradního traktoru na
konci podzimní části sezóny.
Ondřej Pařík za SK Černošice
FOTO: Vladimír Dousek

-- Fotbalisté SK Černošice mezi sebou rádi přivítají nové hráče. --

MEZI MĚSÍCEM A ZEMÍ aneb astronaut Apolla 16 v Černošicích
Kdy: středa 18. 3. v 19.00
Kde: Modlitebna Církve bratrské, Hradecká
ul. (u Tesco)
Astronaut Apolla 16 Charles Moss Duke stanul
na povrchu Měsíce v dubnu 1972. A tato postava světového významu přijede do Černošic.
Bude to jeho jediné živé vystoupení pro širokou
veřejnost v České republice.
Dr. Duke, brigádní generál letectva USAF,
bude hovořit o svém životě astronauta, cestě
FOTO: archiv astronauta

-- Charles Moss Duke --

na Měsíc a o vlivu, jaký měla tato cesta na jeho
emocionální a duchovní život.
Charles Duke je jedním z 19 astronautů vybraných v dubnu 1966 organizací NASA do
oddílu astronautů. V roce 1972 sloužil jako pilot
měsíčního modulu Apolla 16. Na páté měsíční
misi byl doprovázen Johnem W. Youngem – velitelem kosmické lodi a pilotem velitelského modulu Thomasem M. Mattinglym. Apollo 16 byla
první vědecká expedice, která měla prozkoumat oblast Descartes a sebrat vzorky materiálů
z jejího hrubého povrchu. Duke a Young začali
svůj pobyt v délce 71 hodin a 14 minut tím, že
navedli lunární modul Orion na přistání v nerovném terénu Cayley Plains. Při třech vycházkách
strávili Duke a Young mimo modul 20 hodin
a 15 minut, přičemž na měsíční povrch umístili
nejrůznější vědecké přístroje, nasbírali skoro
100 kg měsíčních hornin a vzorků půdy a v měsíčním vozítku Rover 2 jezdili po nejnerovnějším
povrchu ze všech měsíčních misí.
K dalším úspěchům výpravy Apollo 16 patří
umístění nejtěžšího tělesa na oběžnou dráhu
kolem Měsíce (cca 34 t), umístění prvního detektoru kosmického záření na měsíční povrch,
první měsíční observatoř s ultrafialovou kamerou a nejdelší výstup do otevřeného kosmického prostoru z velitelského modulu (1 hodina
a 13 minut). Mise Apolla 16 skončila přistáním

v Tichém oceánu a následným vylovením přistávacího modulu lodí USS Ticonderoga.
Generál Duke strávil celkem ve vesmíru 265
hodin a 51 minut, včetně 21 hodin a 28 minut
činnosti mimo loď. Byl také náhradníkem pilota
lunárního modulu Apolla 13 a Apolla 17.
V prosinci roku 1975 odešel Charles Duke
z NASA a začal pracovat v soukromém podniku v San Antoniu. V roce 1975 také přešel do
záložních jednotek USAF. V roce 1979 byl povýšen do hodnosti brigádního generála a v roce
1986 definitivně odešel do výsluhy. Od roku
1976 se dr. Duke věnuje nejrůznějším oborům
podnikání. Je aktivním motivačním přednášejícím. Díky svým zkušenostem podnikatele, výkonného činitele podniků, vojenského důstojníka i astronauta přináší posluchačům mnoho
nového, informativního i humorného. Objevuje
se na televizních obrazovkách i na přednáškách
pro stovky asociací, klubů, organizací, církví
i škol na celém světě. Během své návštěvy
v ČR bude také natáčet díl pořadu Na plovárně
s Markem Ebenem.
Spolu s manželkou žijí v New Braunfels
v Texasu. Jsou spoluautory knihy Moonwalker
(Oliver Nelson Publishers, 1990) a producenty
dvou videopořadů – Moonwalker a Walk on the
Moon, Walk with the Son.
Pavel Paluchnik, kazatel Církve bratrské
17
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Železniční trať ve městě a krajině

BASS ČERNOŠICE
vol. 3
První březnovou sobotu bude černošické
Club Kino hostit třetí vydání akce BASS
ČERNOŠICE. Tentokrát zavítá do Černošic mladý velice talentovaný producent
A-Cray, který má na svém kontě řadu
úspěšných zářezů na velkých zahraničních labelech a patří mezi absolutní špičku drum&bassu nejen v Čechách, ale též
ve světovém měřítku.
A-cray začal tvořit už ve svých 15 letech. Jeho skladby jsou nejčastěji na pomezí deep a neuro drum&bassu a vynikají
velmi propracovanými rytmy. Loňským vydáním skladby „Stomper“ se ve svých 19
letech definitivně zařadil mezi nejsledovanější drum&bassové producenty na světě.
Vedle něj se na akci představí známý promotér a zakladatel labelu Zenith Music,
DJ Stantha. Zbytkem večera návštěvníky
provedou místní djs z Duneni.cz crew.
BASS ČERNOČICE je série večerů věnovaných moderní elektronické hudbě.
Předchozí večery akce navštívilo vždy téměř 300 lidí. Vystoupení jednotlivých djs
a producentů jsou doprovázena projekcemi, kterými tzv. VJ živě vizuálně doprovází
hudbu. Každá akce má své téma spojené
s dramaturgií večera, v němž se nesou kulisy umístěné do prostoru klubu. Tentokrát
bude tématem večera průmysl.
Hlavním partnerem akce je třikrát chmelený Excelent od Gambrinusu.

Kdy: čtvrtek 19. 3. v 19.30
Kde: klub Ferenc Futurista, Vrážská ul.
Cyklus přednášek a debat o trati Praha-Beroun
a její rekonstrukci odstartuje 19. března. První
z večerů bude věnovaný vzniku, funkci a budoucnosti železniční trati Praha-Beroun. Celý cyklus je
pak věnován nejenom „naší“ trati a její rekonstrukci, ale i širším souvislostem a možnostem spojení
železnice, města a krajiny. Jednotlivé díly budou
mít přibližně měsíční periodicitu. V prvním z nich
pohovoří několik odborníků o tom, jak trať vznikla,
jaké funkce plnila v různých dobách, co se nám
dochovalo a jakou má hodnotu a možnosti využití
v současné době.
Příspěvek Karla Zeithammera s názvem
Z počátků České západní dráhy se týká důvodů stavby České západní dráhy, úlohy Pražské
železářské společnosti v Kladně a Heřmanovy
huti ve Vlkýši a podílu podnikatelství sourozenců
Kleinových, Adalberta Lanny a H. D. Lindheima

na stavbě. Následovat bude prezentace Lenky
Zelené o dochovaných stavbách traťového úseku
Praha-Smíchov až Karlštejn a možnostech jejich
využití. Příspěvek ukáže mimo jiné příklady obnov
nádražních objektů v Čechách i v zahraničí.
Ing. Karel Zeithammer, CSc., bývalý (první)
ředitel Železničního muzea NTM, vysokoškolský
učitel a autor řady publikací z oboru železniční
historie, je jeden z nejuznávanějších českých
železničních historiků. Ing. arch. Lenka Zelená
je studentkou na Fakultě stavební ČVUT. V rámci doktorského studia na oboru Trvale udržitelný
rozvoj a průmyslové dědictví zpracovává traťový
úsek Praha–Smíchov až Karlštejn. Ve své práci
se zabývá historií, typologií a možnostmi obnovy
staveb v tomto úseku.
Srdečně zveme a těšíme se na vaše otázky,
názory a připomínky.
Za klub Ferenc Futurista
Petr Kliment
FOTO: klub FF

-- V březnu začne cyklus přednášek a debat o trati Praha-Beroun. --

Hanging Hearts vystoupí v Club Kinu
Kdy: neděle 8. 3. ve 20.00
Kde: Club Kino
Hanging Hearts (USA) jsou dynamické hudební trio věnující se dle vlastních slov „nebojácnému průzkumu kapelové improvizace“.
Seskupení tvoří vedoucí Chris Weller (tenor
saxofon a kompozice), Cole DeGenova (klávesy) a Devin Drobka (bicí a perkuse). Chris
a Cole vyrůstali v hudební mecce jménem
Chicago a jsou spolužáky již od střední školy.
Od svých 15 let hrají profesionálně a hodně
často, především v mnoha frekventovaných

a dobře navštěvovaných jazzových a bluesových klubech „Větrného města“, nejvíce v legendárním „Velvet Lounge“ Freda Andersona.
Bubeníka Devina Drobku (Milwaukee, Wisconsin, U.S.A.) potkali na bostonské Berklee
College of Music, kde spolu začali hrát v triu.
Většina jejich současné produkce se skládá
z originálních kompozic, zajímavě dekonstruujících jazzové, klasické, popové i rockové
idiomy. Město Černošice vás zve na tuto improvizační podívanou. Vstupné 130 Kč.

FOTO: archiv tria

Marek Wolf, DUNENI.cz

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

www.kultcernosice.cz.
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Pavel Blaženín

-- Devin Drobka – Chris Weller – Cole DeGenova --

z města a okolí

Komentovaná vycházka s Galinou Vaněčkovou
o ruské emigraci v Černošicích, Mokropsech a Všenorech
Kdy: sobota 11. 4.
Ve 20. letech 20. století patřily Černošice a Mokropsy, jak známo, k důležitým a rušným středisFOTO: FF

-- Marina Cvetajevová s dcerou Ariandou --

Jack Cannon Band
Kdy: neděle 29. 3. ve 20.00
Kde: Club Kino
Jack Cannon Band je energetický blues-rockový
kvartet, charakteristický svým moderně autentickým přístupem. Kapela nepřehrává jen otrocky
vzory, ale přistupuje ke standardům tvůrčím způsobem a v neposlední řadě prezentuje i vlastní
autorskou tvorbu. Díky svému jedinečnému pojetí
skladeb plného síly a energie si získává stále více
a více obdivovatelů, kteří při každém koncertu zažívají unikátní atmosféru plnou neopakovatelných
sólových kytarových debutů v dokonalé souhře
s nepoddajnou harmonikou v podání zpěváka
a foukačkáře Zozó.
V roce 2008 vyhrála kapela první místo v rámci
Blues Aperitiv Festivalu v Šumperku, který je považován za vstupní bránu na mezinárodně uznávanou bluesovou scénu. Od té chvíle je kapela
pravidelným hostem velkých evropských festivalů, převážně v České republice a Polsku (Blues
Alive; South Bohemia Jazz Fest; Echo Blues
Festival; Harmonica Bridge Festival;…) a stala
se miláčkem klubových scén. Jejich inspirací

kům ruského emigrantského života, která vznikla
v nejbližším okolí Prahy. Zdejší ruskou diasporu
tvořilo mnoho lékařů, inženýrů, vědců, kulturních
organizátorů, politiků; umělecká emigrace tu
nebyla příliš početná. Ovšem dnes nejznámější
Ruska, která v našem městě žila, byla básnířka
a prozaička Marina Cvetajevová.
Jedna z nejpozoruhodnějších ruských a světových básnířek vůbec strávila v Československu
tři roky a tři měsíce (od roku 1922), z toho pouze devět měsíců v Praze. Po ostatní čas bydlela
v Mokropsech a Všenorech. V roce 1925 odjíždí do Francie, s nadějí na větší výdělky a lepší
možnosti pro vzdělávání dětí, které se ovšem
nenaplnily. Litovala, že opustila Čechy a píše:
„Ve Všenorech také bylo bláto, avšak byla tam
ohromná příjemná plotna, venku byl les, byla

FOTO: archiv kapely

-- Do Černošic zavítá maďarské
blues-rockové kvarteto. --

jsou hudebníci jako Jimi Hendrix, Robben Ford,
Kenny Wayne Shepherd nebo The Spencer Davis Group. Zažijte na vlastní kůži krédo kapely:
„Blues není jen hudba. Blues je způsob, jakým se
díváme na svět a způsob života. A hrajeme proto,
abychom se s vámi podělili o náš bluesový svět!“
Město Černošice vás zve na hudební show
maďarské kapely Jack Cannon Band. Vstupné
na tuto vskutku velkolepou podívanou koupíte za
150 Kč v předprodeji (minimarket u černošického nádraží) nebo za 180 Kč před koncertem.
Pavel Blaženín

Ztracené iluze
Kdy: sobota 14. 3. ve 20.00
Kde: Club Kino
Nenechte si ujít koncert skupiny Ztracené iluze.
Když Bohumil Zatloukal v roce 2011 opustil řady
týmu Luboše Pospíšila, dohodl se se svým bratrem
Vláďou, že spolu budou dále hrát. Ale protože ve

třech se to lépe táhne, přizvali ke spolupráci i Jamajku Koblicovou (jejich dlouholetou souputnici
z formací L. Pospíšila a hlavně Hudba Praha). A tak
se zrodily nové Ztracené iluze.
Repertoár je autorský, převážně z dílny Bohumila Zatloukala, s texty léty prověřených kultovních
textařů Pavla Šruta, Jana Kašpara,
FOTO: archiv kapely
Františka Stralczynského a dalších.
Můžete se těšit na folkrockové písně a balady postavené na dvou
akustických či elektrických kytarách a samozřejmě zpěvu. Složení
kapely: Bohumil Zatloukal - kytary,
zpěv, Vladimír Zatloukal - kytary,
zpěv, Jamajka Koblicová – zpěv.
Koncert pořádá město Černošice. Vstupné 120 Kč.
Pavel Blaženín
-- Repertoár Ztracených iluzí je autorský,
převážně z dílny Bohumila Zatloukala. --

útulnost chudoby a odpočinutí duše v přírodě.
Na všechna tato místa vzpomínám, na procházky, na všechny pěšinky…“ V Čechách napsala
Marina Cvetajevová nejdůležitější básnické
skladby svého života: Poemu hory a Poemu
konce; sama považovala mokropeský a všenorský pobyt za „nejšťastnější období“. V současné
době se o zachování její památky stará všenorská obecní knihovna.
Klub Ferenc Futurista zve na komentovanou
vycházku s rusistkou, překladatelkou, historičkou a editorkou básnířčiny korespondence Galinou Vaněčkovou po stopách pobytu Mariny Cvetajevové a ruské emigrace v Černošicích a okolí.
A také na přednášku a debatu, které budou následovat. Setkání se koná v sobotu 11. dubna.
Zve klub Ferenc Futurista

Negrotown:
černošičtí povídkáři čtou
Kdy: sobota 28. 3. ve 20.00
Kde: Klub Ferenc Futurista (Vrážská 324)
V Černošicích a přilehlém okolí žilo a žije tolik prozaiků a básníků, že bychom už dávno mohli a měli
mít na obecní poličce dvě tři pěkné antologie. Klub
Ferenc Futurista zve na první čtení ze série Negrotown: napsaný místo. V tomto cyklu se budeme
setkávat se spisovateli, kteří v Černošicích (a poblíž) bydleli a bydlí, s jejich texty, které se nějakým
způsobem dotýkají místa, kde všichni trávíme své
černé i projasněné dny.
Na prvním večeru, věnovaném povídce, čte pět
autorů: novinář, fejetonista, autor místopisných črt
a Černošické kuchařky Otakar Štanc, kunsthistorik
a romanopisec Zdenek Primus, rozhlasová redaktorka a autorka knih pro děti Jana Klimentová, překladatelka a redaktorka Eva Klimentová a filmový
scenárista, autor divadelních her Marek Epstein.
Večer doplníme o některou z lesních historek lovce
a učitele Stanislava Reiniše (1879–1955).
Všichni přítomní autoři jsou nachystáni k volné
debatě. Po čtení lze nahlédnout do jejich vydaných
knih a také do černošického velice inspirativního
časopisu Leviathan, který vycházel do roku 1990.
Cyklus čtení bude pokračovat večerem věnovaným černošickým básníkům, dále černošickým
a všenorským inspiracím v díle Mariny Cvetajevové
a na podzim pak dalším prozaikům, kteří se věnují
povídkovému žánru.
Zve klub Ferenc Futurista
FOTO: FF

-- Další z literárních večerů bude věnován
spisovateli A. V. Novákovi. -19
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Ropa tvoří film
lesklý jako zrcadlo
Kdy: sobota 14. 3. v 19.00
Kde: Klub Ferenc Futurista, Vrážská ul. 324
Klub Ferenc Futurista zve na diskusi novinářů, vědců a umělců na skutečně silné téma:
ROPA! K diskusi je připraveno pět různorodých osobností. Večer představí vějíř kulturně
badatelských a politicky ekonomických pohledů na fascinující tekutinu, protékající na pozadí
nebo v popředí každého života.
Mohou nízké ceny ropy zlikvidovat Putinův
režim? Malování naftou. Jak se dělá scénický
dokument na ropné téma? Pohled na břidlicovou naftu očima saúdskoarabských šejchů.
Nachová nafta: kniha ruských avantgardistů
vydaná za občanské války.
O těchto a dalších aspektech ropného tématu budou debatovat rusista a kurátor, hostující profesor berlínské Humboldtovy univerzity a bývalý ředitel Českého centra v Moskvě
Tomáš Glanc; přední český komentátor
a analytik, bývalý předseda správní rady
Knihovny Václava Havla a člen skupiny Garage
Jan Macháček a Miroslav Bambušek, dramatik a divadelní a filmový režisér.
Zve klub Ferenc Futurista

Dvořákova Stabat Mater
Kdy: neděle 29. 3. v 18.00
Kde: modlitebna Církve bratrské,
Hradecká 2192
Letošní koncertní sezónu zahájí Černošická
komorní filharmonie duchovní kantátou Stabat Mater Antonína Dvořáka pro sóla, sbor
a orchestr. Romanticky zhudebněná báseň
středověkého františkánského poety Jacoponua da Todi o utrpení matky pod křížem vypovídá i o autorově osobním rodinném neštěstí
- smrti dcerky Josefy.
Sóla zazpívají Renata Poláková (soprán), Šár-

ka Mistrová (alt), Stanislav Mistr (tenor) a Jan
Janda (bas). Pražské Pěvce a Černošickou komorní filharmonii bude řídit Stanislav Mistr.
Děkuji Městu a ZUŠ Černošice za podporu
tohoto koncertu, který svou velkolepostí - kolem
padesáti účinkujících - překonává vše, co jsem
zatím měl tu čest v Černošicích uvést.
Vstupné 150/100 Kč, předprodej vstupenek
130/90 Kč v Minimarketu na černošickém nádraží, vstup pro žáky a učitele ZUŠ, konzervatoří
a vysokých hudebních škol volný, délka 90 minut.
Václav Polívka

FOTO: ČKF

-- Letošní koncertní sezónu odstartuje Černošická komorní filharmonie na konci března. --

Poslední noc
zimního spánku

Honza Vančura: Plavci
a Irena Budweiserová spolu na pódiu

Kdy: pátek 20. 3. od 20 h do sobotního rána
Kde: kopule a interiér vily Tišnovských,
Karlštejnská 259
Sledujte kopuli vily Tišnovských. Večer a v noci
z 20. na 21. března bude pulsovat světelnými,
zvukovými a pohybovými performancemi. Uprostřed kreativních výbuchů vám přečtou své pohádky Lenka Klodová, Marie Hladíková, Hanele
Poislová, Dáša Šubrtová, Lucie Nepasická,
Adam Stanko, Helena Seqens, Piva a Slove.
Přijďte usnout a následně posnídat v artistické instalaci v posledním patře vily. Na vlny alfy
a delty vás vyladí extrémní ukolébavky Johany
Švarcové. Netopýří bar nabídne drinky, míchaná vejce, topinky…….
Zmínění účinkující jsou svobodní umělci, které spojuje přátelství utužované společným studiem VŠUP a Sigmund Freud. Johana Švarcová
pak koření tuto sešlost svým mnohostranným
téměř kubistickým individuem. Momentálně studuje Famu, katedru režie. Za jmenované
Hanele Poislová

Kdy: pátek 27. 3. ve 20.00
Kde: Club Kino
Černošické Club Kino se stane dějištěm výjimečného koncertu. Na zdejším pódiu se totiž sejdou
dvě legendy československého folku a country.
Irena Budweiserová – charismatická zpěvačka
s nezaměnitelným hlasem i vokálním projevem,
dříve členka Spirituál kvintetu, dnes působící vedle své sólové činnosti i se skupinou Plavci. A tu
má na starosti druhá legenda, Honza Vančura,
excelentní bavič a zpěvák v jedné osobě.
Doprovodí je právě Plavci, ovšem v nové sestavě. Na pódiu tak uvidíte také černošickému publiku dobře známého akordeonistu a klavíristu Maria
Biháry, známého i ze svého působení se Zuzanou
Navarovou, vynikajícího kytaristu Jakuba Racka,
držitele prestižních evropských cen za hru na
kytaru a absolventa konzervatoře v oboru kontra-

bas – Lukáše Pelce, hrajícího učitele, který se ve
volných chvílích věnuje kozímu stádu a následně
výrobě kozího sýra. Na koncertu vedle osvědčených Plavecko – Rangerských hitů (jako je třeba
500 mil, Rákosí nebo Nos pro trable stavěnej)
uslyšíte i řadu nových či nově oprášených a přearanžovaných písniček z oblasti country, folku, blues i spirituálů. Na všech těchto aranžích se podílí
celá formace Plavců Honzy Vančury. Během koncertu také zavzpomínají na pár kamarádů, Karla
Zicha (písničky Ghetto či Ženo má), Milana Dufka
a Honzu Hájka (např. písnička Vysočina).
Vstupenky si můžete zakoupit v předprodeji za
200 Kč v Minimarketu u nádraží nebo na místě
před koncertem za 250 Kč. Na koncert zve město Černošice.
Pavel Blaženín
FOTO: Pavel Blaženín st.

Zdroj: autoři představení

-- Dvě legendy československého folku a country se opět sejdou na jednom pódiu. -20
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Kam za kulturou, zábavou a vzděláním
v Černošicích
březen
4. 3.

Kinokavárna „Ženy v pokušení“ – film

19.30, Club Kino

6. 3.

Světáci – divadlo

20.00, Club Kino

7. 3.

Valná hromada ČČK

14.00, DPS

7. 3.

BASS Černošice - Drum&Bass

19.00, Club Kino

8. 3.

Hanging Heart (USA) – koncert

20.00, Club Kino

11. 3.

Kinokavárna „Nějak se to komplikuje“ – film

19.30, Club Kino

13. 3.

Pepek a námořník – Indie folk – koncert

20.00, Club Kino

13. 3.

ROPA! Glanc, Macháček, Lopatka, McLaren & Bambušek – otevřeno od 19 h

20.00, klub Ferenc Futurista, Vrážská 324

14. 3.

Turbanské Černošice – turistický pochod, trasy 6-51 km

Start u nádraží Mokropsy

14. 3.

Ztracené iluze – koncert

20.00, Club Kino

15. 3.

Bob a Bobek – kino pro děti (zdarma)

16.00, Club Kino

16. 3.

Členská schůze Svazu důchodců

14.00, DPS

18. 3.

Sokol Černošice – valná hromada

18.30-21.00, Club Kino

18. 3.

Mezi Měsícem a Zemí – beseda s Charlesen Moss Dukem, astronautem Apolla 16

19.00, modlitebna Církve bratrské, Hradecká ul.
(u Tesco)

19. 3.

TRAŤ PRAHA-BEROUN: vznik, funkce a budoucnost (1. část cyklu) – otevřeno od 19 h

19.30, klub Ferenc Futurista, Vrážská 324

20. 3.

The Tunes You Grew Up With Dj Efka – taneční retro párty

20.00, Club Kino

20.-21. 3. Poslední noc zimního spánku – světelné, zvukové a pohybové performance

Od 20.00 až do sobotního rána;
kopule a interiér vily Tišnovských, Karlštejnská 259

21. 3.

Ples skautů ze Zbraslavi

20.00, Club Kino

22. 3.

Bazar dětského a těhotenského oblečení, sportovních potřeb atd.

14.00-17.00, v tělocvičně Sokola

25. 3.

Veřejné zasedání zastupitelstva

19.00, Club Kino

26. 3.

P.P.S. uvádí „Zdena a Gene Deitch“ – osobnosti a hosté

19.30, Club Kino

27. 3.

Irena Budweiserová a Plavci – koncert

20.00, Club Kino

28. 3.

Sokolský ples

20.00, Club Kino

28. 3.

ČERNOŠICKÁ POVÍDKA: Reiniš, Štanc, Primus, Klimentová J., Klimentová E., Epstein 20.00, klub Ferenc Futurista
– otevřeno od 19 h

29. 3.

Divadlo Hračka – Domek plný pohádek

16.00, Club Kino

29. 3.

Dvořákova Stabat Mater – Černošická komorní filharmonie

18.00, modlitebna Církve bratrské, Hradecká 2192

29. 3.

Jack Cannon Band (Hu) – blues-rockový kvartet, koncert

20.00, Club Kino

v okolí
březen
7. 3.

Přednáška akademické malířky Doc. Dany Puchnarové – Bájná cesta po jižní Anglii

20.-21. 3. Noční čtení pro děti – přihlášky do 15. 3. v knihovně v Letech, karimatku, spacák
a svačinu s sebou

17.00, sál Dr. Fürsta, Dobřichovice
17.00 – 10.00, knihovna Lety u Dobřichovic

21. 3.

Jarní burza dětských věcí – rezervace místa pro prodej na rcfabianek@seznam.cz

9.00-11.00, sál dr. Fürsta, Dobřichovice

28. 3.

Jarní trhy – Liduščino divadlo O červeném vajíčku v 15h, stánky s velikonoční tematikou, pečení, dílny a další zpestření

Zámek Dobřichovice

28. 3.

Jarní burza dětského oblečení, příjem věcí v pátek 27. 3. od 17 do 20 h.

8.00-13.00, ZŠ Dobřichovice
2x FOTO: Petr Kubín

-- I o letošním masopustu byla opět výborná zábava. -21
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V březnu připravujeme
Světáci – divadlo

Kdy: pátek 6. 3. ve 20.00
Situační komedie divadelního souboru „Divadelní sekce“ na motivy legendárního filmu s živým
hudebním doprovodem a zpěvem na motivy legendárního filmu Zdeňka Podskalského z roku
1969.
Hlášky a dialogy z filmu jsou již více než 45 let
téměř národním vlastnictvím a rodinným stříbrem
milovníků českých komedií 60tých let. Přesto určitě nezaškodí si je s námi zopakovat a to včetně
známých písní, které bez playbacku zapějí herci
i doprovázející hudebníci, skládající se z harmonikáře (nikoliv potulného) a talentovaného kytaristy
středního věku. Můžete se přidat! Diváci (snad
kromě dozorující hlídky PO) jistě ocení očekávaný požár slivovice v Diplomat Grill-baru luxusního
hotelu, potěší se s Hynaisovou oponou a také
se jistě rádi dozvědí něco notoricky známého ze
života Madame Curie, řečené Kurí. O Salvatoru
Dalím ani nemluvě! Vstup: 70 Kč

Kinokavárna „Nějak se to komplikuje“ – film

Kdy: středa 11. 3. v 19.30
Čeká vás zajímavý milostný trojúhelník. Pokud si
myslíte, že hlavním představitelům v romantické
komedii musí být „náct“, popřípadě nesmí překročit třicítku, jste na velkém omylu. V Nějak se
to komplikuje jsme překročili 50 a přitom nejsme
o nic ochuzeni. Spíše naopak.
Hlavní ženská postava Meryl Streep (Jane) se rozhoduje mezi dvěma muži. První z nich je bývalý
manžel Alec Baldwin (Jake – permanentně nadržený). Rozvedli se sice před deseti lety, ale jak se
říká, stará láska nerezaví. Druhým obdivovatelem
se stane její architekt Steve Martin (Adam – uhlazený a upřímný). Všichni tři se ocitnou, jak už to
bývá, v několika prekérních a vtipných situacích.
Meryl Streep je jako vždy úžasná a dokáže zahrát
prakticky cokoliv. Steve Martin je po celou dobu
filmu bohužel lehce nemastný, neslaný. Svůj typický, komediální projev zde uplatní jen jednou.
Alec Baldwin se po celou dobu snaží tvářit jako
„samec“. Posuďte sami, jestli se mu to povedlo.
Z vedlejších rolí si určitě nenechte ujít výkon Johna Krasinskiho jako zetě Harleyho. Je příjemně
praštěný a určitě si ho oblíbíte. Vstup: zdarma

Pepek a Námořník - Indie folk –
koncert

Kdy: pátek 13. 3. ve 20.00
Keby každá včela nosila med, nejedli by sme kapustu. To je čínské přísloví ve slovenském znění.
Kdyby každá zahradní sekačka vyváděla své mladé zvuky ze svých útrob podobné těm, které slyším z hry mladého zralého dua Pepek a Námořník, práce na zahradě by tím získala na kráse.
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Vadí někomu, když Čech zpívá anglicky? Ber
v úvahu, že duo žije velmi aktivně a má široký koncertní rádius. Jsme sice položeni výše z topografického hlediska, než třeba multikulturní Benelux,
tímto však pomyslná „výhoda“ v podstatě končí.
Z hry této dvojice mám dobrý pocit. Považuji se
za šťastného, že jsem schopen poslouchat hudbu i po celodenní práci. Jejich hudba mi umožňuje nabrat nějaké centimetry navíc. Znamenitý, znamenitý band! Jejich nové album MMXIV
dává naději a důležité je, za jakého to je stavu.
I kdybych byl na pokraji porážky, jejich hudba mi
umožní přečíst záměry protivníka - únavy. Pamatuj
na to, že ta dráha letu je strašně krátká. Život je
o těch překvapeních. V bitvě s únavou můžeš zvítězit. Vstup: 70 Kč

Bob a Bobek - kino pro děti
Kdy: neděle 15. 3. v 16.00
Club Kino přináší sérii podivuhodných dobrodružství králíků z klobouku. Tento, mezi dětmi
velmi oblíbený, český kreslený večerníček Bob
a Bobek – králíci z klobouku vypráví příběh dvou
králíků, Boba a Bobka, kteří žijí v kouzelnickém
klobouku kouzelníka Pokustóna. Bob je větší
a rozumnější a zaujímá často pozici rodiče. Kdežto Bobek je menší, bezstarostný, ale šikovný
a nápaditý a je často spíše v roli dítěte. Oba králíci mají originální nápady, které je ovšem často
dostanou do potíží, které jsou základem komické
zápletky. Ačkoli Bob a Bobek většinou ctí dobré
mravy, není seriál v žádném případě moralizující,
králíci dělají i neplechu a mají záporné i vlastnosti
:-) Vstup: zdarma

The Tunes You Grew Up With Dj
Efka - taneční retro párty

Kdy: pátek 20. 3. ve 20.00
Taneční večer pro ty NÁCT ale hlavně i pro ty CET.
70. – 90. LÉTA - výborná muzika, největší taneční
hity, výborné jídlo a pití, skvělá atmosféra.
Poprvé uvítáme v Černošicích výbornou Djku
EFKU - rezidenta klubů 007 a Rockcafe. Hity
těchto jmen: David Bowie, Ike and Tina Turner,
The Animals, Jackie Wilson, Muddy Waters, Wanda Jackson, Elvis Presley, Ray Charles, Johnny
Cash, Blondie, T-Rex, Queen, Johnny Kidd &
The Pirates, M.Jackson, Depeche Mode a mnohých dalších. Vstup: 70 Kč

Skautský ples – ples

znalec Jazzové muziky. Začínal jako výtvarník
v hudebním časopise The Record Changer. Později natáčel kreslené filmy a reklamy pro studio
United Productions of America. Jeho film Sidney´s Family Tree byl roku 1958 nominován na
Oscara. Téhož roku ho společnost Rembrandt
Films vyslala do Prahy, aby domluvil natáčení seriálu Tom a Jerry ve studiu Bratři v triku. V roce
1960 vznikl v Praze film Munro, satira o čtyřletém
chlapci povolaném do armády, která získala Oscara za nejlepší krátký animovaný film.
V roce 1964 se Deitch oženil s produkční Zdenkou Najmanovou. Ve stejném roce byl hned dvakrát nominován na Oscara za filmy How to Avoid
Friendship a Here‘s Nudnik (série s postavičkou
věčného poplety Yaramaze Nudnika měla osm
pokračování). V roce 1966 jako první zfilmoval
Tolkienova Hobita: obrázky nakreslil Adolf Born
a celý děj byl zhuštěn do deseti minut. Na invazi
vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 zareagoval
filmem Obři, oceněným na festivalu v San Sebastianu. Dalšími jeho úspěšnými filmy byla Hloupá
žába (1971) podle písničky Pete Seegera, Mrňous a čarodějnice (1980) a Císařovy nové šaty
(1989). Zahrál si také epizodní roli ve filmu Ještě
větší blbec, než jsme doufali (1994). Vydal autobiografii For the Love of Prague. V roce 2003
obdržel Annie Award za celoživotní dílo na poli
animovaného filmu. Vstup: zdarma

Sokolský ples
Kdy: sobota 28. 3. ve 20.00
Ani letošní rok nemůže v naší plesové sezóně chybět Sokolský ples. Tak jako předešlé roky, i letos
je pro Vás připravena výborná taneční muzika,
výborné jídlo, skvělé pití a ještě skvělejší plesová
atmosféra. Kdo nebyl na tomto plese, tak na plese vlastně ještě nebyl. Vstup: 200 Kč

Divadlo Hračka - Domek plný
pohádek
Kdy: neděle 29. 3. v 16.00
4 pohádky k ročním obdobím. Jaro s příběhem
kuřátka, léto s žabkami na rybníce, podzim ježků, mlsné kozy a barevno draka a zima sněhuláka s medvědem.
Napsala: Milada Matuchová, Režie: Jaroslav
Vágner, Výprava a loutky: Helena Bonevová.
Vstup: 70 Kč
FOTO: Club Kino

Kdy: sobota 21. 3. ve 20.00
Jako každý rok, tak i letos ples skautů ze
Zbraslavi.

P.P.S. uvádí „Zdena a Gene
Deitch“ - osobnosti a hosté

Kdy: čtvrtek 26. 3. v 19.30
Po delším čase znova zahajujeme cyklus P.P.S.
uvádí. Režisérka a scénáristka dokumentárních
filmů a spisovatelka Pavla Petráková Slancová ve
svých pořadech představuje zajímavé osobnosti
a to nejen formou dokumentu který se promítá,
ale i formou živého talk show s těmito hosty.
Gene Deitch (celým jménem Eugene Merrill
Deitch, * 8. srpna 1924, Chicago, USA) je americký režisér a producent animovaných filmů žijící
více než půl století v Praze. Mimochodem velký

-- Takhle probíhala rekonstrukce Club Kina. --
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Březen, měsíc čtenářů
Březen je podle gregoriánského kalendáře 3.
měsíc v roce. Český název pochází z rašení bříz
a začátku březosti zvířat. Má 31 dnů a všechny
tyto dny jsou již od nepaměti věnovány knihám
a čtenářům. Svaz knihovníků a informačních
pracovníků ve zkratce SKIP vyhlašuje letos již 6.
ročník celostátní akce Březen, měsíc čtenářů.
K této akci se každoročně hlásí víc než 400
aktivních veřejných knihoven z celé České republiky. Mezi ně patří i černošická knihovna.
Celý měsíc budete mít možnost přihlásit se do
knihovny zdarma, zapomnětlivým čtenářům
bude odpuštěn poplatek za pozdě vrácené knihy. Senioři se mohou přijít seznámit s elektronickou poštou, a jak snadné je komunikovat po
celém světě prostřednictvím počítače.
Pro malé, abecedy neznalé návštěvníky
knihovny jsme připravili 19. 3. lízátkový a 26.
3. omalovánkový den. Všechny děti budou
mít možnost od 23. 3. do 27. 3. v Týdnu čtení
přečíst svým kamarádům, rodičům a prarodičům úryvky z knížek Jana Drdy, autora mnoha
krásných českých pohádek, od jehož narození uběhne tento rok 100 let. Každého čtenáře
odměníme malou sladkostí. Pro děti bude také
připraven vědomostní kvíz. Tři vylosované autory
správných odpovědí odměníme knihami.
Také bych ráda připomněla provoz donáškové
služby. Donášku knih do domu pro starší občany
a občany se sníženou pohyblivostí. Pro všechny,

pro které je cesta do knihovny překážkou v půjčování knížek.
Koncem měsíce bude vyhlášen největší čtenář v dospělém i dětském oddělení. Ráda bych
také pozvala do knihovny naše školáky a paní
učitelky. Pokud jste si přes týden nenašli čas,
můžete knihovnu navštívit v sobotu 21. 3., kdy
bude otevřeno od 9 do 11.30 hodin.
Přeji krásné prožití prvního jarního měsíce
a těším se na vaši návštěvu.
Irena Šilhánková, knihovnice

Soutěžní kvíz pro děti
Kvíz Jan Drda
Zakroužkuj správné odpovědi:
Místo narození Jana Drdy:
a) Praha b) Příbram c) Písek
Rok narození:
a) 1915 b) 1900

Kdy: neděle 22. 3. v 16.00
Kde: Club Kino
Na předposlední březnovou neděli jsou pro
naše nejmenší diváky připraveny pohádkové
příběhy podle Františka Hrubína. Inscenace
je sestavena ze čtyř klasických veršovaných
pohádek (Kuřátko v obilí, Otesánek, O veliké řepě, Zvířátka a loupežníci) v netradičním
zpracování. Každá pohádka je hrána jinou
loutkohereckou technikou. Některé verše
jsou zhudebněny, a také hudební předěly
tvoří snadno zapamatovatelná píseň na Hrubínův text. Doprovod obstarává kytara. Účinkuje profesionální divadlo ŠUS.
Na představení zve město Černošice.
Vstupné 70 Kč.
Pavel Blaženín

c) 1925
FOTO: archiv divadla

Doplň názvy pohádek J. Drdy:
Dařbuján a …........................................,
O princezně …......................a ševci,
který létal,
Hrátky s ….........................................
Odpovědi označené jménem, adresou
a věkem prosím přineste do knihovny do
31. 3. 2015

140 let od smrti Františky Plamínkové
Asi málo z černošických občanů zná, jaké významné osobnosti byly v minulosti našimi spoluobčany. Jednou z nich byla Františka PLAMÍNKOVÁ, senátorka a významná osobnost ženského
hnutí za Habsburků, za první světové války, první
republiky, až do své kruté smrti.
Narodila se před 140 roky 5. února 1875 jako
třetí dcera pražského obuvnického mistra. Protože si od dětství přála být učitelkou, vystudovala
Státní učitelský ústav v Praze. Od jejího úmyslu ji
neodradil ani zákon, který v tehdejším mocnářství
nařizoval učitelkám celibát – nesměly uzavřít manželství. V té době byla zasnoubena se studentem
medicíny, ale svatbu zrušila. Usoudila, že při své
aktivitě je role „paní doktorové“ příliš pasivní.
Přestože byla krásná, nikdy se neprovdala.
Učitelskou kariéru zahájila na odborných školách v Táboře a Soběslavi, ale pak se vrátila do
Prahy a učila na dívčí škole na Letné. Byla přísná,
ale vždy si získala svým spravedlivým a lidským
přístupem lásku dětí.
Na svou dobu moderní žena, patřící ke generaci českých feministek, které měly své občanské
povolání a jejichž feminismus spočíval v důsledném prosazování rovnoprávného postavení žen
bez rezignace na mateřskou roli.
Na sklonku 1. světové války vstoupila do Národně socialistické strany a brzy se stala členkou
předsednictva. Využila nadšení národa ze vzniku
samostatné republiky a prosadila zrušení celibátu
pro učitelky. Tehdejší pražský primátor Baxa to
ocenil slovy: „Když chcete něco prosadit, tak tam
pošlete Plamínkovou“.
Po celý svůj život byla Plamínková aktivní v žen-

Čtyři pohádky

ských klubech, angažovala se i v mezinárodním
ženském hnutí. Zasloužila se o to, aby v roce
1923 bylo československým ženám přiznáno hlasovací právo, jako jedněm z prvních v Evropě. Při
svých vystoupeních končívala slovy: „Ženy dnes
nestojí nad stranami, ale stranou“.
K prosazení ženských zájmů využívala i přátelství s rodinou T. G. Masaryka, se kterou se znala
od mládí. Dceři Alici pomáhala hledat učitelské
místo. Prezidentem byla doslova okouzlena. Imponoval jí jeho vztah k ženské otázce a také to,
jakým způsobem tyto myšlenky uplatňoval v každodenním životě vůči své ženě. Finančně přispíval na ženské emancipační hnutí.
Data a funkce:
1903 - spoluzakládá Český ženský klub a Výbor
pro volební práva žen
1919 - stává se členkou předsednictva strany Národně sociální
1923 - zakládá Ženskou národní radu a jako
předsedkyně pořádá přednáškové turné
po Evropě a Spojených státech
1925-1939 - pracuje jako senátorka (teprve druhá v historii státu)
1925 - zvolena místopředsedkyní Mezinárodní
rady žen
1931 - jmenována delegátkou Společnosti národů v Ženevě
Když ukončila dráhu učitelky, stala se dopisovatelkou československých novin. Ráda a často
cestovala. Navštívila téměř všechny státy Evropy,
dvakrát USA a odevšad posílala reportáže do
českých novin.

Vila v černošické Střední ulici, kterou později
koupil Dr. Poňka, patřila pí Plamínkové a žila zde
se svojí sestrou. Na terase s nádherným výhledem do kraje se pravidelně scházely její přítelkyně a spolupracovnice. Nejčastěji zde pobývala
její žačka, dlouholetá přítelkyně a její pokračovatelka Dr. Milada Horáková.
V dusné zářijové atmosféře roku 1938 napsala
Plamínková otevřený dopis Hitlerovi. Vyčetla mu,
že ve své „slavné“ norimberské řeči urážel prezidenta Beneše, upozornila na historické a zeměpisné omyly, jichž se v řeči dopustil a uvedla, že
jako demokratka věří, že proti vojenské převaze
pravda zvítězí. Již 1. září 1939 byla zatčena a šest
týdnů vězněna. Po propuštění byla stále pod dohledem gestapa. Dva týdny po atentátu na Heydricha byla znovu zatčena a 30. června ji nacisté
v jejích 67 letech bez soudu popravili na střelnici
v Kobylisích. Její popel nasypali do společného
hrobu.
Její pokračovatelka Dr. Milada Horáková se po
roce 1939 zapojila do odbojové organizace „Věrni zůstaneme“ a pomáhala českým uprchlíkům.
Byla zatčena a válku prožila v koncentráku. Po
válce se stala poslankyní. Po smrti Jana Masaryka se mandátu vzdala. V roce 1949 byla zatčena
a ve vykonstruovaném komunistickém procesu
odsouzena k trestu smrti. Milost pro ni se snažili
získat vlivné osoby světa – marně. Hrozné je, že
na rozdíl od Plamínkové to byli spoluobčané (např.
komunistická prokurátorka Brožová-Polednová
a další), kdo ji 27. 6. 1950 ráno v 5.35 hodin na
dvoře pankrácké věznice oběsili. Zůstala po ní
šestnáctiletá dcera Jana, kterou se podařilo dostat přes hranice na západ, dodnes žije v USA.
Milena Křížová
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z města a okolí

O Balynce

Řádková inzerce zdarma

V mrazivém pondělním dopoledni se černošické děti rozehřály až ke sborovému zpěvu na dvojpředstavení pohádky O Balynce, dobrém štěněti, které díky podpoře
Ekokomu a.s. přijelo do Černošic odehrát Karlovarské
hudební divadlo. Děti shlédly nejenom poutavý detektivní příběh, ve kterém ostražitý psí detektiv Balynka vypátral, kdo dělá v zahradě nepořádek, ale také se podívaly
na to, do kterého kontejneru na tříděný odpad se správně co dává, a která barva pro který odpad je ta správná. Představení v Černošicích byla součástí týdenního
turné divadla ve středních a východních Čechách. Příští
návštěva Karlovarského hudebního divadla by mohla
být v konci roku 2016. To by divadelníci mohli přijet
s pohádkou O devítikrkém draku Yvorlaku s podobnou
tématikou, ale jiným pohádkovým příběhem.
Pavel Blaženín

Jen pro černošické občany a na nekomerční věci
Na webových stránkách města a souběžně
s tím také v Informačním listu připravujeme novou inzertní rubriku. A to formou krátkých řádkových inzerátů zdarma výhradně pro černošické
občany. Maximální délka celého inzerátu včetně
kontaktu může být 170 znaků včetně mezer.
Co je zde možné inzerovat
Inzerovat v této rubrice je možné pouze nekomerční věci, jako je například prodej či nákup
věcí pro děti, poptávka doučování, poptávka na
výpomoc v domácnosti nebo zahradě apod.
Nesmí jít o „klasickou“ výdělečnou činnost, ani
například prodej nemovitosti. Takové inzeráty
nebudou do této rubriky zařazeny. Inzeráty do
této inzertní rubriky mohou podávat pouze občané Černošic.
Jak inzerát zadat
Pro zadání řádkového inzerátu zdarma stačí vyplnit jednoduchý formulář, který najdete
na webu města v rubrice Informační listy. Do

inzerce
Hledám paní na asistenční pomoc pro seniorský
manželský pár v Černošicích. Tel. 736 521 341
Hledáme dvě korely, samečky.
Volejte na tel. 602 644 031

formuláře je potřeba uvést plné jméno, adresu,
telefon a e-mail. A dále vypsat text inzerátu. Vyplněný formulář stačí poslat e-mailem na adresu: inzerce@mestocernosice.cz. Do předmětu
e-mailu uveďte „Řádková inzerce“. Inzerát
bude zveřejněn v nejbližším čísle Informačního listu (termín uzávěrky dalšího čísla je vždy
uveden v tiráži časopisu a také v Aktualitách na
webu města).
Příklady inzerátů:
• Prodám oblečení na holčičku 0–3 roky.
Bodýčka, overaly, svetry, kalhoty. 10 až 30
Kč. Vše zachovalé. Jani3@xxxmail.cz
• Hledám paní nebo studentku na výpomoc
v domácnosti staršího manželského páru.
Tel. 775 xxx 456.
• Daruji koťátko (11 týdnů), šedočerně
mourovaté, odběr možný ihned. Mobil 777
xxx 456
• Daruji za odvoz starý zachovalý nábytek
(i sedací souprava). Tel.: 773 xxx 456

inzerce

Super–Pool
Tomáš horn

dolnočernošická 427, Praha 5-Lipence

Bazény

zastřešení
rekonstrukce
tepelná čerpadla
solná úprava vody
uv lampy-led světla
plastový program

super.pool@seznam.cz

Tel.: 608 378 777

www.bazeny-horn.cz

Kateřina Kuťáková

Kadeřnictví
dámské, pánské, dětské

Dále nabízíme:
• Manikúra od 200 Kč
• Manikúra SPA
• Gelová modeláž
• SHELLAC
Otevřeno denně 9.00-19.00 hod. (na objednání)

Dr. Janského 438 (vedle samoobsluhy)
Černošice - Mokropsy

Tel. 7 75 344 156
730 899 322
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Nabízím pro žáky ZŠ
DOUČOVÁNÍ MATEMATIKY A
INTENZIVNÍ PŘÍPRAVU NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
na SŠ a na 4-letá i víceletá gymnázia.
Blízko školy, dlouholetá praxe. Tel:776 673 656

