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Májové slavnosti s Pramínkem
Kdy: neděle 10. 5. od 14.00
Kde: Masopustní náměstí v Mokropsech
STAROČESKÉ MÁJE jsou tradiční lidovou oslavou spojenou s měsícem květnem, a jejich slavení má v našen regionu více než stoletou tradi-

ci. Nejinak tomu bude letos. Česká vás bohatý
program a plno gurmánských překvapení.
K dobré muzice a tanci patří již odpradávna
dobré jídlo a pití. Pro letošek si organizátoři připravili prezentaci a košt vín, sýrů a pekařských
FOTO: Ivan Látal – 2014

-- Májové slavnosti přináší každý rok spousty tance, zábavy a také dobrého jídla a pití. --

Dívčí válka
Kdy: neděle 26. 4. v 20.00
Kde: Club Kino
Máte rádi divadlo? Pak si nenechte ujít legendární komedii Františka Ringo Čecha. V Dívčí válce se přesuneme do doby knížete
Přemysla a rovnou do okamžiku pohřbu kněžny Libuše.
Děj hry začíná dialogem knížete Přemysla a vladyky Bivoje, vracejících se z pohřbu kněžny Libuše. Kníže Přemysl, rozpolcený
smutkem ze ztráty milované ženy a radostí z nabyté svobody, stává
se terčem útoků vdavek chtivé Vlasty. Ta, strhujíc na svou stranu
ostatní dívky v táboře, zaujímá místo zesnulé kněžny Libuše. Neváhá dosáhnout svého cíle jakýmikoli prostředky. Přemysl však za
žádnou cenu nechce s Vlastou vstoupit v nový svazek manželský.
Ta, odkopnuta knížetem „jak prašivý kojot“, rozhodne se mužům vyhlásit válku. Celý dívčí tábor se postaví na její stranu (i když
ne plně přesvědčen). Válkou je poznamenána láska mladičké
Šárky ke krásnému Ctiradovi a také manželství Kazi a vladyky
Bivoje. Včetně jeho kance Ervína. Tíha událostí dopadá také na
negramotnou Častavu a koktavého Vojena. Během konfliktu mezi
muži a ženami se mladý staroslovanský pěvec Lumír snaží prosadit
se svou popmuzikou. Ve víru všech těchto událostí přichází ctižá-

výrobků. Neváhejte a přijďte zakusit různé druhy
vín a regionální speciality na jarních slavnostech
květů a muziky. A užít si skvělý program. Opět se
můžeme těšit třeba na vystoupení místních dětí.
Pavel Blaženín

PROGRAM:
14.00 – ZAHÁJENÍ STYLOVÉHO JARMARKU
A PREZENTACE VÍN
14.00 – TŘEHUSK, Poberouní
14.50 – PRŮVOD KROJOVANÝCH
ÚČASTNÍKŮ od mokropeské kapličky,
hraje TŘEHUSK
15.00 – SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
slavnostní otevření májového vína
15.05 – Vystoupení černošických dětí
15.30 – KLÍČEK, Řevnice
15.55 – VONIČKA, Čestlice + cimbál
16.40 – MODŘENEC, Praha
17.10 – CHORUS ANGELUS, Černošice
(15 minut)
17.30 – PRAMÍNEK, ZUŠ Černošice
17.55 – DRAŽBA A KÁCENÍ MÁJE
– hraje Pramínek

FOTO: archiv divadla

-- Legendární komedie F. R. Čecha se odehraje na pódiu Club Kina. --

dostivý vynálezce Okov Rakev s revolucí ve způsobu pohřbívání
a pokládá tak základy dnešním funusům.
Přijďte a dobře se bavte. Vstupné 100 Kč. Zve Město Černošice.
Pavel Blaženín

inzerce

REZIDENCE ČERNOŠICE

BYTY S KRÁSNÝM VÝHLEDEM
STAVBA A PRODEJ
ZAHÁJENY V 2/2015

prodej bytů: IBS-ROKAL, s.r.o.

dva moderní viladomy se zahradou v ulici Mokropeská

Táborská 2025, Černošice

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

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

bezkonkurenční výhledy na Brdské lesy

www.rezidence-cernosice.cz

podzemní garáže, výtah, sklepy, vysoký standard bydlení

z radnice
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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

Jednou větou...
• Město přijalo od České školní inspekce závěrečnou inspekční zprávu z mimořádné celotýdenní kontroly naší základní školy z první
poloviny ledna; zpráva je volně k dispozici na
webu města v Aktualitách i na webu školy (Dokumenty ke stažení).
• Na druhý pokus se podařilo dokončit výběrové řízení na půdní vestavbu základní školy
(ten první z konce loňského roku musel být dle
zákona zrušen, protože přišla jediná nabídka);
zakázku získala firma Chládek & Tintěra, která
již dříve uspěla u sportovní haly.
• 6. března vstoupila v účinnost novela zákona, podle níž se do budoucna již výběrové řízení s jedinou podanou nabídkou nebude muset
automaticky rušit; pro nás přišla pozdě – ztratili jsme drahocenný čas, kvůli kterému zřejmě
nebude možné půdní vestavbu otevřít hned od
1. září.
• Zdeněk Bergman, převozník pražský, ohlásil obnovení přívozu Kazín a zahájení plaveb
po Berounce, a to od 1. června do 18. října;
na základě dotazu města bylo upřesněno, že
denně v době od 6:00 do 22:00 bude lodní
doprava fungovat přes řeku v místě bývalého
přívozu, a několikrát za den loď objede trasu
od černošické lávky až k mokropeské pláži.
• K dokončení se blíží rekonstrukce ulice Dr.
Janského a ulice Na Drahách.
• Firma AŽD napadla výběrové řízení na správu
veřejného osvětlení, kde s výrazně nejnižší cenou zvítězila společnost Eltodo-Citelum, která
systém provozovala v posledních deseti letech;

město si v souladu se zákonem vyžádalo vysvětlení nízké ceny a na jeho základě následně
námitky zamítlo. Firma má nyní možnost podat
podnět na přezkum řízení k Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže.
• 16. 4. proběhne exekuční dražba prodejny
potravin a masa v ulici Dr. Janského, známé
pod názvem „Samoobsluha U Brimů“ – vyvolávací cena je 3,3 milionu korun, viz portaldrazeb.cz, EX: 167 EX 3516 / 09.
• Žáci naší školy vyrazili na jarní prázdniny
a stavební firma toho využila k provedení bouracích prací na stěně budovy prvních tříd, v jejímž
suterénu bude zázemí budoucí sportovní haly,
a hlučného vrtání zápor nové stěny, která bude
držet svah u Školní ulice.
• Na doporučení Národního památkového
ústavu a se souhlasem Odboru životního prostředí přistoupilo město k citlivému a nepříjemnému, ale nutnému rozhodnutí o pokácení
dvou přestárlých a poškozených smrků před
Základní uměleckou školou, na jejichž nedobrý
stav opakovaně upozorňovali dendrologové už
řadu let; v rámci probíhající celkové rekultivace
zahrady budou dle podmínek NPÚ nahrazeny
stejným druhem stromu ve stejném místě.

Jak získat nálepku s aktuálním rokem –
oranžová 2015?
• Nálepku získáte při platbě na pokladnách
přímo od pokladní.
• Pokud jste zaplatili za odpad převodem
včas – do 31. 3. 2015, město během měsíce dubna zajistí, stejně jako v minulých
letech, polepení vašich popelnic u domů
s číslem popisným (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). Prosíme, ponechte popelnice
na přístupných místech, aby mohlo dojít
k označení. Děkujeme.
• Pro majitele rekreačních objektů, nemovitosti bez poštovní schránky nebo viditelného čísla popisného a ty poplatníky, kteří

• Městská policie v Praze vypsala výběrové
řízení na 350 strážníků, které láká různými příplatky a příspěvky, a způsobila tak vrásky na
čele velitele černošické městské policie i vedení města.
• Kraj nám poslal 420 tisíc korun, které jsme
zaplatili na přesčasech zaměstnancům města
v rámci řešení povodňové krize v červnu 2013.
• Město oznámilo nájemníkům tří bytů v tzv.
vile Tišnovských, že po schválení březnovým
zastupitelstvem bude zahájen prodej stávajícího úřadu a následně rekonstrukce vily, takže
se přiblížila doba ukončení jejich nájmu; nabídli
jsme všem pomoc při hledání nového bydlení,
dva z nájemníků již přijali nabídku bytu v Domově s pečovatelskou službou.
• V prostorách krajského úřadu proběhlo setkání všech starostů okresu Praha-západ, pro
který jako obec s rozšířenou působností (ORP)
vykonáváme státní správu.
Filip Kořínek, starosta

• Rada města přizvala k dalšímu jednání
o možné podobě nové mateřské školky ateliér
OV Architekti, návrhy dalších tří architektonických týmů byly považovány za méně vhodné.
• Na radnici přišlo 6 návrhů na správu a provozování městské pláže a stánku s občerstvením;
rada města dva návrhy vyřadila a další čtyři zájemce pozvala na osobní prezentaci; rozhodnutí padlo po uzávěrce tohoto čísla.

Už máte oranžovou nálepku 2015
na popelnici?
MODRÉ NÁLEPKY S UVEDENÍM ROKU
2014 PLATÍ DO KONCE DUBNA 2015

• Město přispěje částkou 5.000 Kč klubu
seniorů na společný výlet na výstavu Zahrada
Čech.

Příští veřejné zasedání
zastupitelstva se koná 6. 5. 2015.

FOTO: MěÚ Černošice

poplatek nezaplatili 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
financni@mestocernosice.cz, 221 982 518

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

Vítání občánků
Město černošice
svoz TKO 2015

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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Střední ulice téměř celá v majetku města
Pokud se vše podaří, bude již na konci letošního roku ulice
Střední zrekonstruovaná. Po několika letech jednání s vlastníky pozemků pod komunikací v této ulici se podařilo získat
téměř všechny pozemky do majetku města Černošice.
Situace se zpočátku zdála jako bezvýchodná, majetkové poměry byly
velmi komplikované. Aby město pozemky pod komunikací získalo, muselo jednat s mnoha vlastníky a potenciálními dědici těchto pozemků
a zastupovat je v dodatečných dědických řízeních. Ve spolupráci s právním úsekem města se podařilo veškeré právní úkony s tím spojené dokončit - v nejbližších dnech bude na katastr podána poslední smlouva.
Do vlastnictví města se nepodařilo získat pouze jediný pozemek (PK
339/3 - 130 m2), na samém konci nezpevněné ulice Střední před křižovatkou s Gorkého. Za tento pozemek požaduje majitel 1.500 Kč za
m2, což není město v žádném případě ochotno akceptovat. V momentě,
kdy se město stane vlastníkem předmětných pozemků, požádá místní
stavební úřad o vydání stavebního povolení na rekonstrukci této ulice.
Po mnoha letech se tak majitelé přilehlých nemovitostí dočkají plnohodnotné přístupové cesty ke svým rodinným domům.

FOTO: Petr Kubín

-- Lidé ve Střední ulici se po letech dočkají plnohodnotné přístupové
cesty ke svým domům. --

Zároveň bych tímto chtěl poděkovat všem vlastníkům pozemků, se
kterými se podařilo vyjednat darovací, kupní či směnné smlouvy.
Petr Wolf, místostarosta

Zahrada Základní umělecké školy prochází rekultivací
Město získalo dotaci na velkorysou
rekultivaci a zkrášlení zahrady Základní
umělecké školy. Došlo i ke skácení dvou
vzrostlých smrků. V dalších odstavcích
najdete vysvětlení proč.
V rámci projektu dojde k regeneraci zeleně
zahrady u Základní umělecké školy. Projektem
bude upravena a v některých případech odstraněna současná zeleň. Bude však dosázená nová
zeleň tak, aby vznikly kulisy po obvodu areálu,
které budou vytvářet intimní zákoutí pro potřeby
svatebních obřadů a pro stálou či dočasnou expozici uměleckých děl žáků ZUŠ.
Realizaci projektu předcházelo řádné projednání kácení zeleně na Odboru životního prostředí, a vzhledem k památkové ochraně objektu
také na Národním památkovém ústavu. Projekt
byl dlouhodobě připravován a projednáván
v rámci komise pro životní prostředí, odpovědnou radní Milenou Paříkovou, vedoucí technických služeb odpovědnou za správu zeleně
Renátou Petelíkovou, ve spolupráci s ředitelkou
ZUŠ Ludmilou Plzákovou atd.

Co ukázaly odborné
posudky
Po místním šetření bylo
rozhodnuto i o pokácení a nahrazení dvou vysokých smrků
přímo před vilou, starých cca
80-100 let, které dlouho tvořily výraznou dominantu tohoto místa. Bohužel již nebyly
zdravé - jednomu chyběla
špička, oba byly proschlé. Za
extrémního počasí by stromy
mohly pádem ohrozit samotnou chráněnou budovu.
Podle vedení ZUŠ za 12
let, kdy zde škola působí,
vidělo stromy několik dendrologů a všichni se
shodli nezávisle na sobě na tom, že stromy mají
své odžito a měly by se skácet a nahradit jinými.
K tomuto dlouho odkládanému a velmi nepříjemnému rozhodnutí tedy město přistoupilo až
v současné době v rámci celkové rekultivace
zahrady. Rozhodnutí podpořil nejen posudek
Národního památkového ústavu, rozhodnutí Odboru životního prostředí, ale také vedení základ-

FOTO: archiv ZUŠ

-- Historická fotografie vily. --

ní umělecké školy, odborník v naší komisi pro
životní prostředí, a nakonec i rada města.
Stanovisko Národního památkového ústavu
najdete na webu města. Vyplývá z něj nejen
doporučení ke skácení, ale i povinnost města
nahradit stromy novými dřevinami obdobného
typu, aby bylo zachováno původní kompoziční
pojetí zahrady.
na základě informací města
zpracovala Dana Jakešová

2x FOTO: MěÚ Černošice

-- Ještě před pár týdny byly z pohledu z ulice Dr. Janského dominantou dva vzrostlé smrky. Bohužel nebyly zdravé, proto je bylo nutné skácet. --
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Blíží se splatnost poplatku ze psa – 31. 5. 2015
SAZBY A TERMÍNY SPLATNOSTI
Sazby všech poplatků a termíny splatnosti jednotlivých poplatků určuje Obecně závazná vyhláška č. 4/2012 o místních poplatcích. Úplné
znění vyhlášky je zveřejněno na webu města,
najdete zde informace o vzniku a zániku poplatkové povinnosti, o možnostech osvobození, apod.
Poplatek ze psa: Sazba poplatku ze psa je
700 Kč (snížená 200 Kč) za kalendářní rok, za
2. a každého dalšího psa je 1.400 Kč (snížená
300 Kč). Termín pro zaplacení je 31. května
běžného roku. Pokud jste si zvolili možnost
hradit poplatek ve dvou splátkách, termín pro
zaplacení druhé části poplatku je do 31. října.

JAK ZAPLATIT POPLATEK
Všechny poplatky lze hradit:
- převodem na účet města, poplatek ze psa na
účet 19-388063349/0800,
- v hotovosti na pokladnách MěÚ (Praha 2 Podskalská 19; Černošice - Riegrova 1209,
Topolská 660 - areál TS) – v hodinách pro
veřejnost,
- prostřednictvím složenky na poště.
Pro platbu prostřednictvím účtu, prosíme,
uvádějte správné číslo účtu a správný VS –
nemění se od roku 2012, případně pokud je
nemáte k dispozici, údaje je vždy možné zjistit
na finančním odboru – místní poplatky.

Kontakt:
tel: 221 982 527
e-mail: financni@mestocernosice.cz
Podrobný přehled možných plateb, účtů,
termínů a variabilních symbolů je aktuálně uveden na webu města www.mestocernosice.cz
na stránce finančního odboru.
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.
Jana Ullrichová, Dagmar Ovečková
finanční odbor

V základní škole proběhla kontrola České školní inspekce
Na základě podnětu několika maminek, které
jsou zároveň autorkami dopisu paní ředitelce,
otištěného v tomto vydání IL, provedla v polovině ledna Česká školní inspekce (ČŠI) důkladnou kontrolu v základní škole. Pracovníci ČŠI
hodnotili podmínky, průběh a výsledky vzdělávání poskytované základní školou a školní družinou. Závěry kontroly shrnuli do několikastránkové zprávy, z níž vyjímáme to nejpodstatnější.
Materiální a prostorové podmínky
Materiální podmínky umožňují plnění vytčeného vzdělávacího programu, z hlediska prostorových dispozic se však škola blíží ke svému
kapacitnímu limitu, což s sebou nese některé
nepříjemné důsledky, zejména pro výuku tělesné výchovy. Tato situace je řešena zřizovatelem. V současné době se staví sportovní hala
a v nejbližších dnech bude zahájena vestavba
pěti nových tříd. Plánuje se rozšíření školní jídelny a adaptace šaten.
Personální podmínky
Na výuce se podílí celkem 50 učitelů, z nichž
devět dosud nesplňuje podmínky odborné kvalifikace. Tito učitelé zajišťují celkem 19 % výuky. Šest z nich již zahájilo studium vedoucí
k příslušné odborné kvalifikaci. Zvýšit je třeba
metodické působení uvnitř učitelského sboru,
frekvenci hospitací, působení metodických
orgánů.
Organizační podmínky
Po převzetí školy novým vedením neprobíhala v některých případech komunikace mezi
vedením a učitelským sborem optimálně a vyskytly se dílčí nesrovnalosti v organizaci činností (např. nejasné obsazení učebny). Nyní

je již vnitřní informovanost zajištěna obvyklým
způsobem a v době konání inspekce byl výskyt
organizačních chyb minimální. Elektronický
systém využívaný pro tvorbu rozvrhu a suplování nyní zdvojené obsazení konkrétní pracovny
neumožňuje. Organizace výuky i střídání učeben odpovídají požadavkům školské legislativy.
Přestávky mezi hodinami a odpoledním a dopoledním vyučováním jsou stanoveny v souladu s prováděcím předpisem, dohled nad žáky
je řádně vykonáván. V některých třídách však
není opakované zařazení jednoho předmětu do
jednoho dne optimální, ČŠI navrhuje vyhodnotit
a případně upravit v těchto případech rozvrh.
Průběh vzdělávání
Příjemnou pracovní atmosférou a metodicky
dobře vedenou výukou se vyznačují zejména
hodiny na prvním stupni. Frontální výuku střídá
samostatná práce žáků, prokládaná didaktickými hrami a relaxačními chvilkami. Žáci jsou
dobře průběžně motivováni, jsou však málo
vedeni k sebehodnocení, méně často jsou
zařazovány činnosti k rozvíjení kooperativní dovednosti žáků.
Na druhém stupni převládá klasická frontální výuka s menším podílem činnostních
prvků. Všichni učitelé vedou výuku odborně
správně, v řadě zhlédnutých hodin však nebyla
v potřebné míře využita motivace žáků, takže
někteří zůstávali delší dobu pasivní. Zde by
pomohl větší podíl aktivizujících forem výuky.
Nejpoužívanější metodou je výklad a následná
samostatná práce. Atmosféra ve sledovaných
hodinách byla pozitivní, žáci komunikovali vesměs slušně. Vzhledem k různě talentovaným
žákům je však třeba více dbát na diferenciaci
výuky a obecně na sebehodnocení žáků. Dob-

ře se daří výuka českého jazyka v blocích a výuka prováděná nově zavedenou metodou CLIL
(výuka nejazykového předmětu v cizím jazyce).
Z analýzy loňské kvalifikace je patrný velký rozdíl
v hodnocení předmětů v paralelních třídách,
což nesvědčí o srovnatelném postupu k zásadám hodnocení.
Koncepce
Paní ředitelka PhDr. Romana Lisnerová
stanovila zásadní koncepční priority. Základní
myšlenkou je snaha „rozvíjet smysluplné učení
v podnětném prostředí“. K tomu chce směřovat
pomocí modernizace technického a materiálního stavu školy, zajištění řádných personálních
podmínek a vedením pedagogů k využívání moderních a aktivizujících metod a forem práce.
Jde zejména o rozvoj kritického myšlení a čtenářské gramotnosti, výuku matematiky podle
prof. Hejného, zavádění činnostního a kooperativního učení, využívání sebehodnocení žáků,
vytváření žákovských portfolií, zavádění práce
metodou CLIL, péči o žáky s různými vzdělávacími potřebami atd. Naplňování koncepce
již bylo započato, daří se zatím v různé míře.
K úplnému naplnění koncepce je bezpodmínečně nutná spolupráce pedagogického sboru
a vedení školy.
Plné znění inspekční zprávy ČŠI naleznete
na webové stránce školy www.zscernosice.cz,
v sekci Organizační informace/Formuláře a dokumenty ke stažení.
Na základě inspekční zprávy zpracovala
Lenka Kalousková
členka Rady města
lenka.kalouskova@mestocernosice.cz
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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

VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO
Město Černošice
přijme na volné pracovní místo

vedoucího
stavebního úřadu
pracovní poměr
na dobu neučitou
Bližší informace naleznete
na www.mestocernosice.cz,
v kolonce úřední deska
– volná pracovní místa nebo
na telefonu 221 982 522
– Mgr. Šárka Slabihoudková,
sarka.slabihoudkova@mestocernosice.cz

Územní a jiné plány - a vzhled města...
Územní plán je jedním z nejsilnějších nástrojů rozvoje, který obec má. Říká totiž, kde se
může stavět. A kde ne. Po revoluci se bohužel až příliš dlouho hledala vhodná forma
a obsah a zatímco se diskutovaly odborné
záležitosti, pole (5 korun za metr čtvereční)
se vesele měnila v zastavitelné plochy (3.000
korun za metr čtvereční – i víc). Každý chtěl
zbohatnout, každý chtěl rozvoj, každý měl
rozvoj (tedy alespoň na papíře – v územním
plánu). Většinou chyběla koncepce. Rozvoj
prostě jen tak. Hledala se (a vlastně pořád
hledá) ta správná míra, co a jak vymezovat.
Co nakazovat. Kde a komu. Odborníci se
nakonec dohodli a stavební zákon k tomu
jasně říká, že podrobná regulace (jako např.
tvar střechy, typ oplocení nebo přesné umístění domů – třeba vymezením uliční čáry) už
do územních plánů nepatří. Od toho jsou jiné
plány – totiž ty regulační.
V obou (i když v různé podrobnosti) by ale mělo být vyřešeno to hlav-

ní - to, na co se v minulosti často nevzpomnělo (a možná ani vzpomenout
nechtělo – kvůli propastně rozdílným cenám
z metru čtverečního) - na veřejný prostor. Na
široké ulice, náměstí, parky a plácky. Jednoduchá matematika – z území odečíst: domy
a zahrady – výsledek: veřejný prostor. Nápověda: to, co zbývá. Od plotu k plotu. A někde
zbývá opravdu málo.
Za plán (územní, regulační), stejně
jako za dům, nese odpovědnost především projektant – architekt. Než začne
kreslit, měl by se přijet podívat. A důkladně. Kde co už je, kde co chybí, kde
a s čím jsou problémy. To aby každé místo
dostalo charakter podle toho, co se v něm
děje (bydlí, odpočívá, jezdí). Aby se pak
domy navzájem nepřekřikovaly. Nepřiměřenost měřítka, množství zástavby nebo
přehnaná barevná a materiálová pestrost
vyvolává zmatek. Na co se dívat? Na co se
nedívat? A co dál?

Postavení „městského architekta“
Město Černošice mělo zřízenu funkci městského architekta až do roku 2003. Na této pozici
se vystřídali celkem tři architekti. Jejich hlavním
úkolem bylo posuzování vzhledu a umístění
nových staveb před projednáním povolení na
stavebním úřadě. Pozice městského architekta
nebyla ve starém stavebním zákoně upravena
a ani nový stavební zákon, platný od roku 2007,
žádné pravomoci městskému architektovi nevymezil. Městský architekt mohl spolupracovat na
vyjádření města k nové výstavbě, popř. konzulto6

vat s budoucími investory vhodnost navržených
staveb. Pro investory staveb však nevyplývala ze
stavebního zákona žádná povinnost, aby požadavky městského architekta splnili.
Některá města i obce funkci městského architekta využívají i nadále, i když má jen poradní
hlas sloužící např. pro vyjádření rady obce, stavební komise, apod.
Dobře fungující městský architekt by mohl
zejména dlouhodobě koordinovat tvorbu veřejných prostranství ve městě, spolupracovat na

Územní plán je dobrý sluha, udělá, co se
mu řekne a co mu stavební zákon dovolí. Regulační plán mu vydatně pomáhá. Upřesní,
na co by sám nestačil – a přitom se ho ještě
pořád leckdo bojí – jakoby regulace nezbytně znamenala zlou hrozbu, kdy někdo někoho bude nutit, do čeho se mu určitě nebude
chtít. Vzpomínka na Prahu: Ořechovka, Vinohrady – spousta lidí má tahle místa ráda –
a přece by bez regulace (a to dost přísné)
nikdy tak příjemná nebyla. S jasnou koncepcí, protkaná sítí ulic a plácků, kde všechny
domy táhnou za jeden provaz. Plány společně (anebo každý sám) nastavují v území
pravidla hry. A pak se čeká, kdo přijde hrát.
S jakými projekty, s jakými domy. S trochou
štestí to dopadne dobře – dvojice projektant
- investor, s citem pro kontext, s respektem
k charakteru. To ale dopředu nejde zaručit.
Jedině – co kromě plánů regulovat i některé
projektanty? 
architektka Kristýna Jirsová
odbor územního plánování

přípravě staveb realizovaných městem, navrhovat urbanistický a architektonický rozvoj města
a konzultovat se soukromými investory vliv jejich
záměrů na vzhled města. Názor městského architekta slouží jen jako poradní hlas pro stavební
komisi, výbor územního plánování, radu města,
apod., protože platné právní předpisy mu jinou
pozici neumožňují.
Podrobnější informace o možných činnostech městského architekta najdete na webových
stránkách České komory architektů: www.cka.
cz/cs/cka/tema-CKA/mestsky-architekt.
Helena Ušiaková
vedoucí odboru územního plánování

z radnice

Názory zastupitelů
Karty na stůl
Připravovaný železniční dálkový koridor přes
Černošice je špatné řešení. Nejedná se o koncepčně promyšlený projekt, neboť dálkové vlaky
jedoucí v niveletě tratě z devatenáctého století
umožní vlakům jet rychlostí o něco málo vyšší,
než je rychlost běžícího koně, nikoliv tedy rychlostí, která odpovídá století jednadvacátému. Přidaná hodnota takového projektu v úseku Dolního
Poberouní bude pro společnost minimální, pro
Černošice záporná.
Původní trasování železničního koridoru Praha
– Norimberk, které mělo smysl a kde navrhovaná rychlost byla až trojnásobná, vedlo v několika
variantách vždy mimo naše město (mimo Dolní
Poberouní). Bohužel tento projekt nenasytností
finančně narostl natolik, že poradenská kancelář Evropské investiční banky JASPERS vznesla
námitky, zda jsou takové náklady oprávněné. Nebyly, a tak nakonec na to doplatili právě ti, kteří
chtěli zakázky získat.
Černošice a celé Dolní Poberouní by si zasloužily kvalitní příměstskou dopravu, nikoliv železniční koridor opláštěný protihlukovými stěnami.

Vedení města se protihlukovým stěnám brání,
ale kdo se města bude ptát, když nesoutěží projektanta, není investorem a EIA jsou pro město
pouhá tři písmena.
Je pravděpodobné, že až se železniční koridor přes Černošice postaví, ze strany investora
SŽDC stejně zazní, že skutečný koridor se bude/
musí stavět jinde (s čímž naprosto souhlasím).
Nám však v Černošicích zbyde betonové monstrum a rozdělené město.
Dnes by pro naše město bylo velkým úspěchem, kdyby se původní projekt vrátil zpět do
hry. Železniční koridor by nevedl přes Černošice
a nám by zde jezdila jen příměstská železniční
doprava. Pokud by nás takové štestí nepotkalo, bude nezbytné získat od investora validní
projektovou dokumentaci. Jistě by bylo dobré
vědět, na co se máme v Černošicích připravit.
V ČR je však bohužel jediná projekční kancelář železničních staveb, od které
i v tomto případě investor, potažmo naše město čeká nějaký výstup. Možná bychom si dnes už
mohli přiznat, že myšlenka spojení Atén s Norimberkem přes Černošice není šťastným řešením.
Tomáš Jandura, zastupitel

Přeložka II/115 podél trati
– plán, nebo iluze?
Představa, že nebudeme muset překonávat bariéru závor, je zajisté lákavá. Kladu si ale otázku,
jak je reálná a co všechno městu přinese.
Domnívám se totiž, že přeložku potřebuje především SŽDC, protože vzhledem k plánovanému
intenzivnějšímu provozu na trati musí zajistit její
překonání krajskou silnicí. SŽDC nemůže jen
suše konstatovat, že si počkáme déle na šraňK textům obou zastupitelů za Trojlístek,
pana Špetláka a pana Jandury, bych rád
uvedl:
- V současné době investor dle požadavků města nepočítá s použitím protihlukových stěn (tj.
betonovým monstrem, bylo-li to tak v textu myšleno), ale s jinými způsoby ochrany proti hluku.
- Projekt optimalizace trati, ať už na ní bude
maximální rychlost 80, 100 nebo 120 km/h,
z ní neučiní skutečný koridor, resp. VRT - vysokorychlostní trať (ty jsou v Evropě projektovány pro rychlosti mnohem vyšší). V srpnu 2014
jsme získali potvrzení od Ministerstva dopravy,
že dále probíhá projektová příprava skutečné

VRT mimo Černošice - ke stažení na webu města v sekci Projekty-Strategické-Rekonstrukce
železnice.
- Cílem navrhované přeložky silnice II/115 je
zachovat či zlepšit dostupnost z Černošic do
Prahy i po dokončení optimalizace trati, kdy se
zvýší frekvence vlaků a ve špičce má narůst čas
uzavření závor o dalších 12 minut; kromě toho,
pokud kvůli rekonstrukci nádraží musí zaniknout přejezd v Kazínské, který vede skrze nástupiště, bez přeložky krajské silnice by oblasti
mezi tratí a řekou hrozilo buď úplné odříznutí od
přímého napojení na Prahu nebo riziko nadměrného zatížení průjezdní dopravou.

kách – to by se asi kraji a jiným orgánům moc
nelíbilo.
Často diskutujeme o tranzitu skrz naše město
a zda dojde k jeho zvýšení ve vztahu ke změnám
na trati. Vedení města zastává názor, že většina
provozu na úrovni přejezdu tratě je z Černošic
(snad 2/3), že změny na trati jej nezvýší a že
sousedé proti proudu řeky budou nadále hojně
využívat trasu přes Jíloviště (o čemž v případě
otevření podjezdu v Černošicích silně pochybuji). A druhým dechem dodává, že přeložka – tedy
mimoúrovňové křížení tratě a II/115 – je naší
prioritou.
Domnívám se, že přeložka má pro investora
význam, pokud II/115 vykáže silnou dopravní
zátěž z celého regionu, tedy pokud bude fungovat jako hlavní tepna Dolního Poberouní. Tomu
nakonec i odpovídají zásady územního rozvoje
kraje. Pak se ale nabízí otázka, zda si přeložkou
opravdu nepřilákáme většinu provozu z okolí
a jak se to projeví nejen v Černošicích, ale i na
Vráži?
Budu rád, když mi tuto věc někdo z vedení
města osvětlí a moje domněnky vyvrátí.
Další záhadou je samotné stavební provedení
této přeložky. Nevím o tom, že by existoval nějaký seriózní projekt, geologický průzkum, není
jasné, zda se přeložka a trať vejdou do pruhu
v územním plánu (o tom také silně pochybuji) aj.
Zatím se bavíme jen velmi obecně na základě
neúplných podkladů. Pro zodpovědné posouzení tohoto záměru a jeho dopadů
na město je nezbytné se přesunout ke konkrétním inženýrským
a urbanistickým podkladům. Kdy
se to stane?
Jakub Špetlák, zastupitel

- V nejbližší době bude zveřejněna studie Fakulty
dopravní ČVUT, která přesně zmapovala tranzitní dopravu skrze Černošice a analyzovala různé
varianty projektu optimalizace trati z hlediska
dopadu na automobilovou dopravu; zveřejníme
ji na webu a hlavní závěry otiskneme v IL.
- Další z mnoha jednání vedení města se SŽDC
a SUDOP je domluveno na začátek dubna;
představíme zde investorovi a jeho projekční
firmě vlastní studii provedení nádraží Černošice
a budeme žádat poskytnutí nejnovější projektové dokumentace, včetně důležitých detailů,
řezů apod.
Filip Kořínek, starosta

FOTO: MěÚ Černošice

-- Mnozí z Vás si jistě všimli,
že v technických službách
máme novou komunální
techniku. Jedná se o zametací
vůz a vozidlo pro svoz
velko-objemového
a komunálního odpadu.
Tato vozidla byla pořízena
z prostředků EU a Státního
fondu životního prostředí,
v rámci Operačního programu
Životní prostředí. --
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z radnice

Z 15. jednání Rady města Černošice (16. 2. 2015)
Odbor investic a správy majetku
Rada města Černošice:
• souhlasí se zahájením podlimitního otevřeného
zadávacího řízení na stavební práce pro výběr
zhotovitele akce „Rekonstrukce komunikací
v Černošicích - III. etapa“ a s termínem konání
komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek dne 9. 4. 2015 od 9.30; schvaluje znění zadávací dokumentace a návrh smlouvy o dílo na tuto akci a výzvu k předložení cenové
nabídky zájemcům o výkon funkce TDI a BOZP
v rámci zakázky malého rozsahu;
• schvaluje postup zadání veřejné zakázky v souladu s bodem 4.1 směrnice o veřejných zakázkách, a to předložení min. 3 nabídek, ze kterých
zadavatel vybere dodavatele; souhlasí 1) s výběrem nejvhodnější nabídky pana Petra Špačka,
IČ: 73798801 na činnost technického dozoru
investora (TDI) a koordinátora BOZP na stavbu
„Rekonstrukce ul. Ukrajinská a Na Drahách“ za
cenu 25.000 Kč (není plátce DPH) měsíčně,
2) s uzavřením příkazní smlouvy mezi panem
Petrem Špačkem jako příkazníkem a městem
Černošice jako příkazcem na výkon funkce TDI
a koordinátora BOZP na tuto stavbu;
• bere na vědomí informace o veřejné zakázce na
doplnění veřejného osvětlení v ulici Dr. Janského
od ulice Srbská k ul. Rumunská; souhlasí s výběrem nejvýhodnější nabídky společnosti Majer
- elektro na akci „Doplnění veřejného osvětlení
v ulici Dr. Janského“ za celkovou cenu 141.508
Kč (171.225 Kč s DPH);
• bere na vědomí informace o nutné opravě čerpadla na základě usnesení č. R/06/43/2014
přijatém na 6. schůzi rady města konané dne 15.
12. 2015; souhlasí s uhrazením částky 46.893
Kč + DPH za opravu čerpadla přečerpávací stanice kanalizace v Topolské ulici;
• bere na vědomí informace o prozkoumání hodnocené nabídky uchazeče AŽD Praha, s.r.o.,
podané v rámci veřejné zakázky s názvem „Zajištění správy, provozu, údržby, oprav a obnovy
veřejného osvětlení na území Města Černošice“;
rozhoduje o zrušení rozhodnutí zadavatele ze
dne 5. 2. 2015 o vyloučení uchazeče AŽD Praha, s.r.o. z účasti v Zadávacím řízení „Zajištění
správy, provozu, údržby, oprav a obnovy veřejného osvětlení na území Města Černošice;

Úsek právní
Rada města Černošice schvaluje výzvu a zadávací dokumentaci včetně návrhu rámcové smlouvy k veřejné zakázce „Sběr, přeprava, využívání
a odstraňování odpadu - Černošice 3“; souhlasí 1)
s vyhlášením zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku, 2) s objednáním služeb společnosti NAR
Marketing s.r.o. spočívající v umožnění přístupu
k elektronické aukci za 14.500 Kč bez DPH celkem.
Odbor informatiky
Rada města Černošice:
• souhlasí s ročním prodloužením licencí zálohovacího sw Backup Exec na základě výsledků
výběrového řízení G15/111785, tj. nákupem
od společnosti Polysoft, s.r.o., IČ: 45274304,
za 32.960,00 Kč bez DPH (39.881,60 Kč vč.
DPH);
• bere na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek a doporučení komise pro posouzení
a hodnocení nabídek; bere se souhlasem na
vědomí uzavření smlouvy s uchazečem poř. č.
5, REAGA s.r.o., IČ: 25678124, za 247.920 Kč
bez DPH (299.983,20 s DPH).
Útvar interního auditu
Rada města Černošice souhlasí 1) s udělením výjimky z vnitřního předpisu č. 5 „Zadávání veřejných
zakázek“ dle bodu 4.1. při nákupu svolávacího, navigačního a datového zařízení Fireport pro vyhlášení
poplachu hasičské jednotce, 2) s nákupem technologie FIREPORT od firmy FRP Services, s.r.o.,
Příbram za nabídnutou cenu 60.657,30 Kč včetně
DPH a prováděním servisních služeb za 1.210 Kč
včetně DPH měsíčně; schvaluje 1) kupní smlouvu
na technické vybavení - hardware - řídící jednotku
systému FIREPORT od firmy FRP Services, s.r.o.,
za cenu 60.657,30 Kč včetně DPH, 2) smlouvu
o poskytování servisních služeb od firmy FRP Services, s.r.o., za 1.210 Kč měsíčně včetně DPH.
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Rada města Černošice bere na vědomí zápis z 2.
zasedání sociální komise konaného dne 9. 2. 2015.
Odbor dům s pečovatelskou službou
Rada města Černošice schvaluje vzor nájemní
smlouvy Standard o nájmu bytu v DPS Černošice

a pověřuje Miroslava Strejčka, vedoucího odboru
DPS k rozhodování o uzavírání nájemních smluv
Standard a k jejich podepisování.
Odbor technických služeb
Rada města Černošice bere na vědomí informaci o havarijním stavu střechy na budově skladu
v areálu OTS; schvaluje výjimku dle části třetí čl.
4, odst. 4.1. směrnice o zadávání veřejných zakázek; souhlasí s provedením opravy střechy skladu
panem Karlem Holubem, Na Drahách 572, Černošice za cenu 66.650, Kč bez DPH, tj. 80.647 Kč
vč. DPH dle cenové nabídky.
Body dodatečně zařazené
či upravované
Rada města Černošice:
• bere na vědomí 1) informace o nesouhlasu
města Dobřichovice s osazením předjednaného
dopravního značení na cyklostezce vedoucí od
Dobřichovic do Osady Údolí staré řeky, které by
umožňovalo příjezd na výjimku v zimním období,
2) informace o orientačních nákladech na provizorní opravu asfaltovým recyklátem komunikace vedoucí podél osady Klůček vč. přemostění
vodního toku ve výši 3,5 mil. Kč vč. DPH; konstatuje, že v rozpočtu města nejsou disponibilní
prostředky k provedení rekonstrukce komunikace podél osady Klůček;
• schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
o dílo ze dne 23. 10. 2014 se společností Grido,
architektura a design, s.r.o. na úpravu stávající
studie a vypracování projektové dokumentace na
výstavbu nového vstupu a na vybudování centrálních šaten v budově ZŠ Černošice;
• schvaluje Darovací smlouvu mezi městem a panem V. V. o poskytnutí daru na výstavbu sportovní haly ve výši 100.000 Kč;
• bere na vědomí zprávu a doporučení hodnotící komise; rozhoduje o výběru nabídky (nákup
xeroxového papíru) uchazeče poř. č. 5 Rec 21,
s.r.o. za celkovou nabídkovou cenu 229.642,35
Kč bez DPH (277.867.24 Kč s DPH) jako
nejvhodnější;
• souhlasí s vyřazením starého, rozbitého a nerentabilního majetku dle návrhu likvidační komise; schvaluje návrh smlouvy pro odkup majetku
zaměstnancům města.

Z 16. jednání Rady města Černošice (2. 3. 2015)
Odbor investic a správy majetku
Rada města Černošice:
• konstatuje, že na místě navrhovaného reklamního
panelu je umístěn panel drogerie Teta; doporučuje žadateli upravit svůj návrh tak, aby vycházel ze
skutečného stavu;
• schvaluje dodatek č. 6 pro linku PID 315, dodatek
č. 7 pro linky PID 415 a 601 a dodatek č. 10 pro
linku PID 414 ke smlouvě o závazku veřejné služby
ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2019 uzavřené
podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě,
ve znění pozdějších předpisů;
• schvaluje dodatek č. 5 ke smlouvě o závazku
veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až
2019 uzavřený podle zákona č. 111/1994 Sb.,
o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
(linka PID č. 313);
• schvaluje Kupní smlouvu, jejímž předmětem je
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prodej pozemků parc. č. 2245/5 o výměře 129
m2, parc. č. 2248/27 o výměře 26 m2 a parc. č.
2248/25 o výměře 18 m2 všechny v obci a k. ú.
Černošice ve vlastnictví města Černošice v ulici
Brněnské za částku 3.000 Kč/m2; doporučuje
zastupitelstvu města projednat a schválit tuto Kupní
smlouvu;
• schvaluje Kupní smlouvu mezi Městem Černošice jako prodávajícím a paní J. K. F. jako kupujícím
o koupi pozemku parc. č. 2248/26 v obci a k. ú.
Černošice (ul. Brněnská) za cenu 3.001 Kč/
m2; doporučuje zastupitelstvu města projednat
a schválit Kupní smlouvu;
• souhlasí s realizací výběrového řízení na zhotovitele stavby pro zakázku malého rozsahu s názvem
„Výměna domovního vodovodu a kanalizace ZŠ
Černošice-Mokropsy“; schvaluje znění zadávací
dokumentace a návrh Smlouvy o dílo na veřejnou
zakázku malého rozsahu;
• bere na vědomí informaci o aktuálně vypsané

výzvě Ministerstva životního prostředí na podporu
projektů zaměřených na realizaci úspor energie
u nepodnikatelské sféry a možnosti podat žádost
o poskytnutí dotace na zateplení Mateřské školy Karlická, Černošice; souhlasí 1) s přípravou
a podáním žádosti o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Životního prostřední na zateplení
MŠ Karlická, 2) s realizací veřejné zakázky na výběr
zhotovitele projektové dokumentace na tuto akci;
schvaluje 1) znění zadávací dokumentace a návrhu smlouvy o dílo na tuto akci - výběr zhotovitele
projektové dokumentace, 2) přímé oslovení 5 podnikatelských subjektů k podání cenových nabídek
na zhotovení projektové dokumentace zateplení
mateřské školy;
• konstatuje, že z předložených původních a následně upravených návrhů na podobu mateřské
školy v Husově ulici pro další jednání vybírá návrhy
atelieru OV architekti;
• souhlasí se zahájením zadávacího řízení pro výběr

z radnice
zhotovitele stavby v rámci veřejné zakázky malého
rozsahu s názvem „Nová VOTS pro ČOV - Černošice“; schvaluje znění zadávací dokumentace
a návrh Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého
rozsahu;
• bere na vědomí informaci o doručených návrzích
na podobu stánku s občerstvením a koncept využití
městské pláže v Černošicích-Mokropsech od 1)
paní. Ludmily Hamplové a pana Daniela Hampla
2) paní Niky Oralové a pana Lubomíra Koubka 3)
paní Ley Skálové 4) pana Cyrila Adámka 5) pana
Víta Šimka 6) pana Jana Pravdy (Bolleta); odkládá svoje rozhodnutí na schůzi rady 16. 3. 2015 po
osobních jednáních s navrhovateli č. 2, 4, 5, 6;
• souhlasí s nabídkou spol. AF-Cityplan s.r.o. na
zpracování projektové dokumentace pro umístění
protipovodňové stěny v ul. Na Drahách za cenu
21.500 Kč bez DPH.
Návrhy členů rady města
Rada města Černošice:
• bere na vědomí dokumenty týkající se měření hluku ze současného provozu železniční trati v Černošicích, zpracované Zdravotním ústavem se sídlem
v Ústí nad Labem a Krajskou hygienickou stanicí;
ukládá starostovi vstoupit do jednání s Krajskou
hygienickou stanicí, případně Správou železniční
dopravní cesty (SŽDC), a podat radě města zprávu
o jejich vyjádření k dalšímu postupu a možnostem
řešení porušování zákonných hlukových limitů na
území města Černošice;
• souhlasí s poskytnutím příspěvku 5.000 Kč na
cestu klubu seniorů (při centru MaNa) na výstavu
Zahrada Čech 2015 v Litoměřicích.
Tajemník městského úřadu
Rada města Černošice jmenuje s účinností od
16. 3. 2015 jmenuje Ing. Stanislava Zuzánka vedoucím odboru přestupků Městského úřadu Černošice.
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Rada města Černošice schvaluje postup podle čl.
4.1 vnitřního předpisu č. 5 (směrnice města o zadávání veřejných zakázek); souhlasí s cenovou nabídkou
firmy Vzdělávací centrum Praha, PhDr. Václava Hořavová, Okružní 54, Čestlice, za zajištění vzdělávání
pracovníků OSPOD v rámci projektu „Posílení SPOD
na ORP Černošice“ za celkovou cenu 95.000 Kč
(včetně DPH).
Odbor vnitřních věcí
Rada města Černošice souhlasí s uzavřením licenční smlouvy VP_2014_63485 pro veřejné provozování
chráněných děl s občanským sdružením OSA.

Úsek právní
Rada města Černošice:
• schvaluje Darovací smlouvu mezi městem a Havel, Holásek a Partners, s.r.o., advokátní kancelář
o poskytnutí daru na výstavbu sportovní haly ve výši
100.000 Kč;
• schvaluje Darovací smlouvu mezi městem a K.
a D. M. o poskytnutí daru na podporu výstavby
sportovní haly ve výši 25.000 Kč;
• schvaluje Darovací smlouvu mezi městem a panem S. J. C. o poskytnutí daru ve výši 50.000 Kč
na podporu výstavby sportovní haly;
• schvaluje 1) záměr prodeje pozemků parc. č.
441/3 o výměře 480 m2 a parc. č. 441/4 o výměře 691 m2 spolu budovou městského úřadu
č.p. 1209 na pozemku parc. č. 441/3 v ul. Riegrova v k. ú. Černošice za minimální nabídkovou
cenu 7.000.000 Kč/celek a za podmínky nájmu
pozemků a budovy pro potřeby městského úřadu
na 2 roky za symbolické nájemné 1 Kč/rok, 2) text
podmínek výběrového řízení na prodej nemovitostí,
které pro město bude organizovat aukční a realitní
agentura Gavlas, spol. s r.o., 3) text čestného prohlášení účastníka výběrového řízení, 4) text kupní
smlouvy na prodej nemovitostí, který bude tvořit přílohu podmínek výběrového řízení, 5) text smlouvy
o budoucí nájemní smlouvě, který bude tvořit přílohu podmínek výběrového řízení.
Odbor informatiky
Rada města Černošice souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě 523/2012 - Servisní smlouvě
programového vybavení CODEXIS® se spol. ATLAS
consulting spol. s r.o., kterým je jednorázově za cenu
87.000 Kč bez DPH (105.270 Kč vč. DPH) pořízena
licence k užití doplňku LIBERIS Gold a prodloužena
servisní smlouva do 30. 4. 2017.
Odbor školství, kultury a cestovního
ruchu
Rada města Černošice:
• schvaluje zlepšený výsledek hospodaření Základní
školy Černošice, okres Praha-západ za rok 2014
v celkové výši 487.807,07 Kč a jeho rozdělení, a to
200.000 Kč do fondu odměn a 287.807,07 Kč do
rezervního fondu školy;
• souhlasí s uzavřením dohody o skončení platnosti
Smlouvy o podmínkách užívání Club Kina se společností Travis s.r.o.
Úsek projektového řízení a komunikace
Rada města Černošice souhlasí s podáním žádosti
o dotaci z fondu ASEKOL na výstavbu posuvné brány do
areálu Technických služeb v ceně 70.000 Kč (vč. DPH),
z čehož by podíl města činil 21.000 Kč (vč. DPH).

Body dodatečně zařazené či upravované
Rada města Černošice:
• neschvaluje návrh o postoupení pohledávky ve
výši 59.664 Kč s příslušenstvím, kterou má město
Černošice s manželi B., z důvodu neuhrazeného
vodného a stočného a trvá na úhradě pohledávky
v plné výši;
• nesouhlasí s uzavřením Mateřské školy Černošice, Topolská 518, příspěvková organizace v termínu 9. 3. 2015 - 13. 3. 2015;
• schvaluje Úhradu penále z prodlení ve výši 14.954
Kč za porušení rozpočtové kázně k projektu OP
LZZ - Zlepšení kvality procesního řízení a strategického managementu města Černošice, registrační
číslo projektu CZ 1.04/4.1.01/53.00083, dle
platebního výměru č.j. 623001/15/2100-31471205476 ze dne 3. 2. 2015.;
• souhlasí s udělením výjimky z obecně závazné
vyhlášky č.5/2012 o ochraně veřejného pořádku
společnosti Chládek a Tintěra a.s. pro stavbu záporové stěny související s výstavbou sportovní haly,
a to na neděli 15. 3. 2015; stavba záporové stěny
bude probíhat o jarních prázdninách tak, aby hluk
z vrtání pilotů neomezoval školní výuku;
• bere na vědomí informace o nutné výměně nefunkční jednotky řídicího systému měření a regulace ve vodojemu Vráž a o opravě čerpadla k lisu kalu
v ČOV; souhlasí 1) s uhrazením faktury za výměnu jednotky a související práce ve výši 35.500 Kč
+ DPH, 2) s uhrazením faktury za opravu čerpadla
k lisu kalu v ČOV (materiál, práce a doprava) ve výši
27.972 Kč + DPH;
• souhlasí s dodatečnou informací č. 1 k veřejné
zakázce s názvem „Sběr, přeprava, využívání a odstraňování odpadu - Černošice 3“;
• schvaluje 1) Darovací smlouvu mezi městem
a p. k. Solvent s.r.o. o poskytnutí daru ve výši
1.900.000 Kč na podporu výstavby sportovní haly,
2) Smlouvu o reklamě mezi městem a p. k. Solvent
s.r.o. o podmínkách pro umístění reklamy v budoucí stavbě sportovní haly v Černošicích, 3) text prohlášení města adresované panu M. M. jako výraz
poděkování za finanční podporu výstavby sportovní
haly;
• bere na vědomí žádost pana B. o náhradu škody za poškozený plot a fasádu garáže, která mu
byla způsobena firmou Robstav Stavby, k.s. při
výstavbě komunikace Chrudimská; nesouhlasí
s náhradou škody, kterou žadatel uplatňuje po
městu Černošice, ačkoliv podle něj byla způsobena jiným subjektem - společností ROBSTAV Stavby,
k.s; doporučuje žadateli, aby svůj nárok na náhradu škody uplatnil u subjektu, který ji údajně způsobil - u společnosti Robstav Stavby, k.s.

Z 17. mimořádného jednání Rady města Černošice (5. 3. 2015)
Rada města Černošice:
• bere na vědomí 1) informace o veřejné zakázce na zhotovitele stavby „Půdní vestavba učeben ZŠ Černošice-Mokropsy“, 2) informace
o veřejné zakázce na výkon TDI a BOZP na výše
uvedenou stavbu; rozhoduje na základě doporučení hodnotící komise o vyloučení uchazeče, který podal nabídku s pořadovým číslem 3
(spol. Building-LT, s. r. o.) ze zadávacího řízení
pro nesplnění kvalifikačních předpokladů a pro
mimořádně nízkou nabídkovou cenu; souhlasí
1) s výběrem nejvhodnější nabídky společnosti Chládek a Tintěra, a.s. na zhotovení stavby
„Půdní vestavba učeben ZŠ Černošice-Mokropsy“ za celkovou cenu 26.990.025 bez DPH,
2) s výběrem nejvhodnější nabídky společnosti

Vejvoda, spol. s r.o. na činnost technického dozoru stavby (TDI) a koordinátora BOZP na tuto
stavbu za cenu 49.500 Kč bez DPH měsíčně,
3) s nabídkou společnosti S-PROJEKT PRAHA, s.r.o. na činnost autorského dozoru při této
stavbě za cenu 650 Kč bez DPH/hod a max.
celková částka za služby nepřesáhne 300.000
Kč bez DPH; schvaluje 1) uzavření smlouvy
o dílo mezi společností Chládek a Tintěra, a.s.
a městem Černošice na provedení stavby, 2)
uzavření příkazní smlouvy mezi společností Vejvoda, spol. s r.o. jako příkazníkem a městem
Černošice jako příkazcem na výkon funkce TDI
a koordinátora BOZP na tuto stavbu, 3) znění návrhu příkazní smlouvy a uzavření příkazní
smlouvy mezi společností S-PROJEKT PRAHA,

s.r.o. jako příkazníkem a městem Černošice
jako příkazcem na výkon funkce autorského dozoru na tuto stavbu;
• bere na vědomí, že zastupitelstvo schválilo
dne 28. 1. 2015, č. usnesení Z/03/12/2015,
přijetí finančních prostředků z Fondu solidarity
EU ve výši 409.107,47 Kč na krytí nákladů povodně v červnu 2013; schvaluje text smlouvy.
Plná znění zápisů najdete na webu města: http://
www.mestocernosice.cz/mesto/mesto–cernosice/
vedeni–mesta/. K nahlédnutí jsou rovněž na městZkrácené
verze zápisů
schůzíV případě
ském úřadu
u pí Magdaleny
Košťákové.
rady získat
městakopii
a zastupitelstva
zájmu je možné
zápisu. Cena je 2 Kč za
připravila
Dana Jakešová,
editorka
IL.
stránku
(dle ceníku
za poskytování
informací).
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z města a okolí

z vašich názorů

K Mokropeskému
statku
Po přečtení článku a názorů zastupitelů
mě zaujalo, že žádný se nezabývá ponecháním původní funkce, ale samozřejmě
v dnešním pojetí. Takový statek ve městě
může sloužit jako centrum ekovýchovy,
z čehož profitují jak místní, tak i turisté se
rádi zastaví. Jistě by se našel prostor pro
výstavní aktivity či případné sociální byty
atp.
Inspirací se jistě najde mnoho. V Praze je to Toulcův dvůr (www.toulcuvdruv.
cz), který netřeba popisovat, včetně
celé řady aktivit, které přitahují nejen
„místní“ z blízkého sídliště. Celá řada
příkladů by se našla v zahraničí. Já mám
zkušenost z holandského Eindhovnu, kde
je podobných farem kolem města několik, všechny jako edukační centra environmentální výchovy, situované v místních
obrovských parcích a cíle rodinných vycházek a výletů.
Mimo to se dost často funkce doplňuje
o konferenční prostory a stává se dějištěm kulturních akcí, propojuje se se školními a školkovými aktivitami, prodejem
farmářských produktů a případně rovnou
pořádáním farmářských trhů.
Projekt tohoto typu by jistě nebyl jednoduchý nejen z hlediska nalezení vhodných finančních dotačních programů,
realizace, ale i provozu a nalezení provozovatele. Na druhou stranu se přímo
nabízí, jako podpora genia loci, zachování původního smyslu a naplnění současného významu. Přičemž v našem městě,
ale ani v regionu nic podobného není.

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

Jak to v té Litomyšli doopravdy bylo
Rád bych napsal pár poznámek, které mě
napadly při čtení reakce města na příspěvek
Albert v porcelánu. Některé výroky ohledně
Litomyšle jsou nepravdivé, nebo mohou být zavádějící a ve výsledku tedy nemohou omlouvat
jednání města.
Objekt Billy v Litomyšli je součástí autobusového nádraží. Toto autobusové nádraží není
památkově chráněno, ani neleží v památkové
rezervaci. V tomto směru mělo tedy město Litomyšl stejnou výchozí pozici pro vyjednávání
jako Černošice s Albertem. Rozdíl je v přístupu.
Ten v Litomyšli by se dal nazvat „když se chce,
tak to jde“. Velmi zkráceně a zjednodušeně, Litomyšl má městskou architektku, která přizvala
k jednotlivým úkolům další kvalitní architekty,
podílela se na územním plánu a pomohla vyhlásit architektonické soutěže. To celé s podporou
starosty, který jí tento post nabídnul. To nejsou
peníze vynaložené navíc, ale efektivní investice,
jak se již delší dobu ukazuje. Přístup Černošic,

soudě dle reakce města, je spíše „důvod, proč
to nešlo, se vždycky najde“. Zajisté, Litomyšl je
památkovou rezervací a čerpá tedy „stovky milionů“ na opravu zámku a dalších památek. Stejné miliony by čerpaly i Černošice, kdyby měly
zámek, ale stejně jako v Litomyšli by z těchto
peněz nemohla jít ani koruna na stavbu Alberta.
Nejméně polovina vyhlášených nových staveb
v Litomyšli se nachází mimo památkovou zónu.
Zmíním nový bazén, revitalizaci sídliště nebo
Modlitebnu. Jenom srovnání přístupu Litomyšle a Černošic ke stavbě kostela by vydala na
celý článek, přitom církev i architekt byli stejní.
Snad nejbolestivěji je rozdíl vidět ve srovnání
zastřešení zimního stadionu (náklady v Litomyšli 24,7mil.). Všem doporučuji najít si obrázek
a porovnat s tím, co máme u nás. Litomyšli radí
architekt. Kdo našeptává do ucha Černošicím,
netuším. Podezřívám Láďu Hrušku.
Stanislav Pech

Poděkování
Všechny děti z Mokropeské školky moc děkují vedení zimního stadionu a technickým službám,
že jim v letošní zimě, skoupé na sníh, umožnili pořádně se vyřádit na sněhu přivezeném ze zimního stadionu v Černošicích.
Kateřina Mandová, ředitelka MŠ Topolská
FOTO: MŠ Topolská

Jana Slezáková

V Benešově mají trať pod zemí, proč ne v Černošicích?
Velice často je jediným možným řešením
umístit trať pod zem, aby železniční koridor vyhovoval normám jak pro rychlost, tak
i hluk. Svědčí o tom například právě budovaný tunel na „naší“ trati u Ejpovic, ale
především již „zakopaná“ železnice v Benešově a Voticích. Stačí si např. na youtube
zadat heslo Modernizace trati Votice - Benešov u Prahy (https://www.youtube.com/
watch?v=Ob_Vchc9HZU) a uvidíte krásné
a inspirativní video. A v Černošicích by přitom šlo o podstatně kratší a technicky jednodušší úsek (zhruba od Penny marketu
k mostu přes Berounku).
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Jaké výhody nám zahloubená trať
přinese?
- Odstranění hluku z projíždějících vlaků
- Zvýšení četnosti příměstských vlaků díky
možnosti trojkolejných obou stanic
- Zkrácení jízdní doby v závislosti na zmenšení
oblouků trati
- Bezpečnost, protože trať nebude nutno
přebíhat
- Snížení zplodin z aut – nebudou postávat
u závor a projíždět zbytečné kilometry na
přejezd
- Žádné zdi proti hluku hyzdící město
- Nebudeme rozdělené město – možnost přejít „kdekoliv“
- Vznik bulváru – promenády přes celé město,
oddychové zóny

- Autobusový terminál přímo nad stanicemi
- Parkovací místa by bylo možné patřičně
rozšířit
- Zachování staré nádražní budovy – možnost
zřízení např. informačního centra
- Zvýšení ceny nemovitostí v celém městě,
díky tomu že budeme skutečně městem
výstavním.
Jistě se najdou ještě nějaká další plus.
Jedinou nevýhodou je zhruba roční délka výstavby, kterou bude provázet více hluku
a prachu. Pokud víte ještě o dalších záporech,
napište o nich.
A kdo to zaplatí? Naše trať je součástí tranzitního koridoru č. 3 a vztahují se na ni evropské
dotace.
Jaroslav Houštecký

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.

Škola z pohledu
některých rodičů
S výsledkem výběrového řízení na pozici ředitele naší ZŠ se někteří z nás rodičů úplně neztotožnili. Obávali jsme se možných
problémů pramenících z neznalosti prostředí, pedagogů a celé
situace naší ZŠ u vítězné kandidátky paní Romany Lisnerové.
Důvody, proč byla vybrána právě ona, nám nebyly a stále nejsou
dostatečně jasné. Po prostudování koncepcí některých účastníků výběrového řízení, např. pí. Lisnerové, pí. Bočkové nebo pí.
Kahounové jsme neshledali žádné zásadní rozdíly. Většinou výše
zmíněné kandidátky nabízely to samé, jen jinými slovy, avšak
s tím rozdílem, že pí. Bočková a pí. Kahounová měly s touto školou velké osobní i pedagogické zkušenosti - do detailů přesně
věděly, s jakými problémy se naše škola v současné době potýká a co je zapotřebí změnit a prioritně řešit. Paní Lisnerová měla
pouze svou vizi.
Učitelé, kteří nechtěli pod vedením nové paní ředitelky pracovat, odešli ještě před začátkem školního roku 2014/2015
a nám rodičům nezbylo nic jiného, než nové paní ředitelce dát
šanci. Od začátku školního roku však naši školu provázejí neustálé organizační, provozní a technické problémy, které nejsou
dostatečně flexibilně, kompetentně a včas řešeny. Závažné
důvody vedly k odchodu dalších kvalitních pedagogů ke konci
roku 2014 a my, rodiče, jsme s tím nemohli nic dělat. Pokusy
o komunikaci se školou, Školskou radou či zřizovatelem nenaplnily naše očekávání. Na základě neochoty zřizovatele celou věc urgentním způsobem řešit a na základě veřejného doporučení pana
starosty obrátit se s našimi stížnostmi na Českou školní inspekci
či Ministerstvo školství, jsme tedy byli nuceni tímto způsobem také
postupovat. Proto v lednu 2015 proběhla na naší škole kontrola
z České školní inspekce a my pevně doufáme, že veškeré podněty byly řádně prošetřeny a že budou přijata dostatečná opatření.
Jak již bylo výše naznačeno, ve škole se novému vedení od začátku školního roku spoustu věcí nedařilo, a bohužel některé věci
se nedaří stále, neboť dodnes nefunguje především organizace
a řízení naší školy a v jejím vedení jsou i lidé, kteří s některými
z nás jednali velmi arogantním způsobem. Přijetí nových učitelů
bylo samozřejmě v kompetenci paní ředitelky, jen netušíme, zda
je za stávající nestabilizované situace vhodné kombinovat tradiční
školu s různou směsicí alternativních prvků, neboť byli nově přijati
převážně učitelé z alternativních škol typu Waldorfská, Montessori
či Křesťanská. Chceme a potřebujeme mít jistotu, že se naše děti
ve škole naučí všemu potřebnému a budou dostatečně kvalitně
připraveny na přijímací zkoušky, které budou od roku 2016 povinné pro každou střední školu s maturitou.
Vážená paní ředitelko, do dnešního dne stále nerozumíme
Vaší vizi. Proto si Vás dovolujeme požádat o odpověď na tyto
často pokládané otázky ze strany rodičů. Kam konkrétně naše
škola směřuje? Máte již z praxe na nějaké základní škole vyzkoušené nové hodnocení žáků, které chcete od příštího roku
zavést? Proč jste si s ohledem na neznalost organizace a situace na naší škole nevolila zástupce z řad zaměstnanců školy?
Proč jsou zvoleni tři zástupci? Jaká je Vaše pracovní doba? Kolik
času trávíte ve škole? Máte prosím aprobaci pro výuku českého
jazyka na 2. stupni? Jak plánujete řešit nekázeň některých tříd
během výuky?
Panem starostou jsme neustále vyzýváni k trpělivosti a spolupráci. S ohledem na přetrvávající nestabilizovanou situaci ve
škole a bez Vašich konkrétních odpovědí na námi položené
otázky to však lze jen velmi těžce. Proto si dovolujeme požádat
o poskytnutí jednoznačných informací a odpovědí na námi položené otázky přímo Vás, ne pana starostu. Za Vaše vyjádření
předem děkujeme.
Za rodiče:
Lucie Janášová, Jana Valterová, Alexandra Pazderová,
Miroslava Křížová, Michaela Marvalová, Marie Trnková,
Michaela Beerová, Monika Čížková.

Ředitel školy…a co ještě?
Před časem jsem ve stejnojmenné rubrice
časopisu Řízení školy četla článek od vedoucího katedry Centrum školského managementu, PedF UK v Praze. Zaujal mě
zejména trefný popis všech nových povinností a zodpovědností ředitele školy, množství rolí, které musí zastávat a oborů, kterým
musí rozumět. Jednoduše řečeno od řešení
prasklého okapu na budově školy, přes vyplňování neuvěřitelného množství výkazů,
statistik a tabulek, až po zajištění profesionality všech zaměstnanců. Ředitelé škol se
tak stále více stávají spíše úředníky, než lídry
pedagogického procesu – což by mělo být
jejich stěžejním posláním. Možná i proto nás
takto vnímá laická veřejnost. Otázka typu:
jaká je vaše pracovní doba, je poté namístě. Pokud chceme ředitele – úředníka, pak
se ptejme, jak dlouho je ve škole (v práci),
chceme-li ředitele – pedagoga, manažera
a lídra v jednom, ptejme se, jak dlouho pracuje pro školu. Já osobně tyto pojmy „být
v práci“ a „pracovat“ rozlišuji. Náplň práce
ředitele školy vyžaduje mimo činnost, kterou
lze vykonat přímo v prostorách školy, také
účast na konferencích, poradách ředitelů,
jednání s partnery, ale i návštěvy jiných škol
s výměnou zkušeností; důležité je rovněž
sebevzdělávání, prezentace školy na veřejnosti apod. Mnoho z těchto činností spadá
do doby večerů či víkendů. Dá mi zapravdu
snad každý ředitel školy. Nikdy jsem nepočítala hodiny navíc strávené časem pro školu.
K mé kvalifikaci a odbornosti: Vystudovala
jsem nejprve Střední pedagogickou školu
v Berouně; poté AMU, Hudební fakultu, obor
Taneční pedagogika; dále učitelství pro
I. stupeň základní školy a následně jsem na
Karlově univerzitě vykonala rigorózní zkoušku z českého jazyka, na základě které jsem
obdržela titul „doktor filozofie“. V současné
době na Karlově univerzitě pokračuji v doktorském studiu. Český jazyk učím ráda –
i v této oblasti se dále vzdělávám, absolvovala jsem kurzy RWCT (Reading and Writing
for Critical Thinking) a tyto metody také ve
výuce uplatňuji, včetně práce se žákovským
portfoliem. Snažím se připravit výuku tak, aby
se pro žáky stala zajímavou, aby se učili objevovat, nacházet vhodná šeření, aby se učili
přemýšlet, diskutovat, nikoli pouze pasivně
přijímat fakta. Toto jsou ale metody, které se
ve většině škol již suverénně uplatňují alespoň od dob zahájení kurikulární reformy.
Velice si vážím toho, že se mohu společně
s dalšími řediteli aktivně podílet na rozvoji
českého školství právě od počátku školské
reformy, tedy od roku 2002. Jsem spoluautorkou koncepce Rámcového vzdělávacího
programu pro základní vzdělávání a měla
jsem na starosti implementaci reformy do
všech základních škol a víceletých gymnázií
v ČR. Pedagogická veřejnost si uvědomuje,
že reforma spočívala především v přístupech
ke vzdělávání, v aplikaci nových metod práce a nových přístupů k hodnocení žáků. Protože reforma je již v praxi sedm let, většina

škol na ni pozitivně reagovala a přizpůsobila
své strategie vzdělávání novým trendům. Ani
pravidla hodnocení, která v naší škole budeme postupně do praxe zavádět, nejsou tedy
žádnou novinkou.
Snahy dále zkvalitňovat české školství nyní
spočívají v tzv. Kariérním systému, na jehož
tvorbě se s dalšími řediteli škol podílíme.
V tomto dokumentu, který je podporován
ministrem školství a je uveden také v programovém prohlášení vlády, je přesně popsáno, jakými dovednostmi budou muset
učitelé disponovat, aby mohli zastávat své
posty – mimochodem práce se žákovským
i učitelským portfoliem je jednou z těchto dovedností. Přála bych si, abychom v naší škole měli hodně učitelů, kteří na sobě budou
pracovat – a po prvním půlroce svého působení mezi kolegy tomu věřím. Protože zavedení Kariérního systému do škol s sebou
nese také nové požadavky na ředitele škol,
postupně přenechávám některé další povinnosti svým zástupcům nebo vedoucím učitelům a hodlám se maximálně věnovat jednotlivým pedagogům, jejich profesnímu rozvoji
a kariérnímu růstu. Pokud půjdeme žákům
příkladem vzájemnou spoluprací, pozitivním
naladěním a dalším sebevzděláváním, jistě
se nám tak podaří i eliminovat některé negativní projevy v chování mezi žáky.
Milí čtenáři, vize naší školy „Smysluplné
učení v podnětném prostředí“ zasahuje do
mnoha oblastí. Pokud mám pro účely tohoto
článku vybrat to nejdůležitější, pak jde zejména o podporu vzdělávání učitelů v aktivizujících metodách výuky a o podporu všech
žáků bez rozdílu, aby mohli zažít úspěch na
úrovni svého osobního maxima.
K naplnění této vize jsme již uskutečnili několik konkrétních kroků: spolupráce s rodilými mluvčími (metoda CLIL); u některých učitelů zavedení portfolia žáků, rozšíření výuky
matematiky podle prof. Hejného; spolupráce
s partnerem Qiido a ZŠ nám. Curieových
pro podporu mimořádně nadaných žáků,
pokračování v dobře nastaveném systému
školního poradenského centra pro žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami; vzdělávání učitelů: vedení portfolia žáka, sebehodnocení žáků, metody výuky žáků mimořádně
nadaných; sdílení zkušeností s pedagogy
ZŠ Kunratice (metody RWCT, matematika
prof. Hejného, kreslení pravou hemisférou,
dramatická výchova, strategie vzdělávání
a formulování profilu absolventa naší školy).
K naplňování vize školy rovněž přispívají třístranné schůzky učitel – rodič – žák.
Samozřejmě, že je před námi ještě spousta
práce, a ne všechny kroky se daří realizovat
tak dobře, jak bychom si představovali. Věřím však, že pokud budeme v rámci pedagogického sboru i s rodiči žáků vzájemně
spolupracovat, podaří se nám rozvíjet školu nejen po stránce pedagogické, ale také
v oblasti vzájemných vztahů.
Romana Lisnerová
ředitelka školy
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Komunitní škola Jeden strom

-- Jindřiška Cajthamlové --

Malý nekrolog
Zpráva o smrti paní učitelky Jindřišky
Cajthamlové, která náhle zemřela 25. 1. 2015
ve svých osmdesáti letech na zástavu srdce,
se dotkla velké části Černošic i okolí, zejména
starousedlíků. Na malé škole v Komenského
ulici učila téměř čtyřicet let, vychovala tu dvě
generace dětí a učitelskému povolání zasvětila celý svůj aktivní život. Byla to zejména
dlouhá řada prvňáčků, kteří na této škole pod
jejím laskavým vedením přijímali první školní
poznatky i povinnosti, učili se družnosti, vzájemnému porozumění a vštěpovali si základní
životní í morální hodnoty. V její osobnosti se
sdružovalo přirozené pedagogické nadání
s láskou k dětem. Přestože neměla lehký
osobní život, do něhož tvrdě zasáhla i smrt jejího dvaatřicetiletého syna, nevyhýbala se ani
dalším činnostem pro obec.
Byla to žena dobrá, obětavá a přátelská.
Bude tady chybět.
Renata Horešovská

Duben
- měsíc bezpečnosti
V měsíci dubnu 2015 se budou děti ve školní
družině věnovat projektu Cesta do školy. Projekt má za cíl naučit děti všímat si okolí, vnímat
dopravní prostředí a orientovat se v něm, vytvořit si správné návyky při pohybu na silnicích
a v dopravě, seznámit děti s možným nebezpečím a rizikovými oblastmi a vést je k opatrnosti.
Součástí projektu je beseda a dopravně-bezpečnostní akce pro děti pořádaná ve spolupráci
s Městskou Policií Černošice.
Hana Bílová
družinářka na ZŠ Černošice

Bazar s oblečením
pro dospělé
Kdy: sobota 18. 4., 16.30 – 19.00
Kde: Sokolovna (Fügnerova 263)
„Pro Sebe, Na Sebe“ – tak se jmenuje bazar
dámského a pánského oblečení a módních
doplňků, na který vás zve Mateřské centrum
Mraveniště. Pokud nechcete jen nakupovat,
ale i prodávat, zaregistrujte se na mailové adrese: Mraveniste@seznam.cz.
Za MC Mraveniště Lenka Divišová
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Škola Jednoho stromu je určena dětem mladšího školního věku od 6 do11 let v modelu
I. stupně ZŠ. Vyučovat se bude ve Střední ulici
v Černošicích. Co Komunitní škola nabízí?
Filosofie Komunitní školy Jeden strom je zakotvena v principech výchovy k trvale udržitelnému rozvoji. Navazuje na předškolní výchovně vzdělávací proces školky Jednoho stromu
V Dolních Černošicích a lesní školky Na dvorečku v Řevnicích. A přihlásit se samozřejmě mohou i děti, které k nám do školky nechodily.
Pevnými kořeny výchovně vzdělávacího procesu školy Jednoho stromu je školní vzdělávací
program Škola blízko přírodě, metody kritického
myšlení, integrovaná tematická výuka, projektové vyučování a konstruktivismus. Nabízíme výuku anglického jazyka od 1. třídy. Samozřejmostí
jsou tematické pobytové a jednodenní vzdělávací výjezdy dětí, pestrost pedagogického týmu
(pedagog, speciální pedagog, muži i ženy).
Děti jsou vzdělávány ve věkově smíšených
třídách (1.-2. třída a 3.-5. třída) v maximálním
počtu 15 dětí ve skupině. K procesu evaluace
využíváme slovní hodnocení. V rámci dobrého
klimatu školy preferujeme komunitní přístup,
otevřenou komunikaci a spolupráci s rodiči.

Individuální potřeby dítěte na prvním místě
Respektujeme individuální vzdělávací potřeby
každého dítěte. Jsme dětem průvodci v procesu vzdělávání, který je vlastní každé bytosti. Zachovat radost dětí z poznávání a objevování je
naším hlavním cílem. Při vytváření individuálních
vzdělávacích plánů spolupracujeme s poradenským centrem Jeden prostor (spadá rovněž pod
organizace Jeden strom) a s organizací Rytmus
o.p.s., která nám pomáhá se zaměstnáváním
a supervizí asistentů. Při posuzování potřeb jednotlivých dětí je pro nás důležitý komplexní přístup, který zahrnuje práci s celou rodinnou.
Otevíráme 1. třídu
V současné době připravujeme otevření
1. třídy Komunitní školy JEDEN STROM v modelu individuálního (domácího vzdělávání). Souběžně však žádáme o vstup do rejstříku škol
a školských zařízení.
Máte-li zájem dozvědět se o nás víc, potkat
se či k nám přihlásit svoje dítko, volejte Mgr.
Alenu Lalákovou na tel. 777 258 450, pište
na mail: jedenstrom@volny.cz, nahlédněte na
web www.jedenstrom.cz. A kde nás najdete?
V Černošicích, ulice Střední 367.
Alena Laláková, ředitelka Jeden strom

Jak se malovaly základní kamínky sportovní haly
Pokládání základních kamínků školy zahájily
žákyně naší školy, které již několik let vystupují
v Aerobic Team Chuchle a za doprovodu kamarádek z týmu předvedly své umění.
Součástí programu byla i výtvarná dílna. Zde
si účastníci mohli namalovat a ozdobit svůj
malý základní kámen pro sportovní halu. Dílnu navštívilo několik desítek velmi kreativních
dětí i dospělých. Přicházely celé rodiny, buď
odevzdat už doma vytvořené dílo, či se inspirovat ostatními a namalovat své vlastní na místě.
K dispozici byly nejen temperové barvy zářivých odstínů a třpytivé gelové barvy na sklo,
ale i černé tuše pro milovníky umírněnějšího
zdobení. Někteří kámen pojednali jako jakýsi
emblém za celou rodinu, skupinu či organizaci, jiní z kamene udělali zvíře nebo pohádkovou postavu. Spousta balvánků dostala nový
dekorativní kabát z třpytek či ornament z důmyslně vedených čar černou tuší. Přístupy
k tvorbě byly opravdu rozmanité.
Nachystané přepravky se tak plnily barevnou tíhou, která následně putovala do skleněného tubusu. Zdobené kameny přibývaly až

do poslední chvíle, kdy už odcházeli i poslední
z návštěvníků celé akce, mikrofony byly odpojeny a i okolní stánky a stoly mizely. Základní
kameny sportovní haly tak budou nejen pevné,
ale hlavně pěkné a originální.
Radka Michelová, ZŠ Černošice
FOTO: Petr Kubín

-- Děti si malování kamínků užívaly. --

Jak na respektující výchovu
Kdy: středa 8. 4. v 18.00
Kde: centrum MaNa, Komenského 2018, Černošice (naproti kostelu)
Potýkáte se se záchvaty vzteku u svých předškolních dětí? Chcete si více užít společnou radost?
Znáte koncept emoční inteligence a chtěli byste se o něm dozvědět více? Pak přijďte na již druhý
seminář o respektující výchově od Lukáše Šlehofera - metodika a lektora kurzů Jak na učení pro
děti a rodiče. Vstup zdarma.
Více informací naleznete na http://www.tamtammraveniste.estranky.cz/.
Za MC Mraveniště Lenka Divišová

z města a okolí
FOTO: Ivan Látal

-- Z postupového pásma Pramínku Dívčí kola z Jihlavska --

Přijďte oslavit 15 let Pramínku
Folklorní soubor Pramínek při ZUŠ Černošice vznikl sice již v polovině 90. let, ale
jeho působení počítáme od okamžiku, kdy
začal spolupracovat s lidovou muzikou pod
vedením Václava Polívky, která se stala jeho
neoddělitelnou součástí. Dětský folklorní
soubor Pramínek při tanečním oboru ZUŠ
Černošice pod vedením Marcely Látalové se
datuje od roku 1999. V minulém roce Pramínek oslavil 15 let na taneční scéně. To jsme
ale všechny naše síly věnovali oslavám 60.

výročí ZUŠ Černošice a Roku české hudby. Proto jsme se rozhodli výroční koncert
uspořádat až nyní, a to v sobotu 25. dubna
od 18 hodin v kulturním sále na Vráži.
Na programu bude živé vystoupení Pramínku se současnými pásmy, dále pak archivní videozáznamy a fotografie z počátků
Pramínku.
Za ZUŠ Černošice
Magdaléna Voldřichová

Řemeslný týden v Mokropeské školce
Další pohádkové téma v našem školním programu
je pohádka O kohoutkovi a slepičce. V pohádce
se děti setkávají i s různými řemesly a řemeslníky, které z běžného života neznají. Proto jsme se
rozhodli dětem co nejvíce přiblížit alespoň některé
současné pracovní činnosti a řemesla, která přetrvala do současnosti. Vypravili jsme se na návštěvu
do několika černošických provozoven a výroben,
aby se děti seznámily s postupem výroby.
V Černošické pekárně viděly přípravu těsta,
výrobu rohlíků, chlebů, pletení housek, výrobu
koláčů, kynutí, pečení i následnou finální úpravu
pečiva. Čerstvě upečený šáteček byl obzvlášť
dobrý.
Do školky za námi přijel sklář. Pro děti měl připravené povídání o historii skla, prvních nálezech,
bájích a pověstech. Seznámil je se složením skla,
jeho druhy a oblastmi využití. Přiblížil jim vlastnosti
mechanické, chemické, optické. Dětem ukázal
pnutí ve skle, lepivost žhavého skla, tepelnou
vodivost, skleněnou nit, skleněnou pružinu, skleněný „papírů, tažení, foukání, mačkání, střihání
nůžkami atd. Na přání dětí na místě vyrobil skleněného tučňáka. Nakonec si děti samy vyzkoušely foukání skla.
Další den jsme se jeli podívat na zimní stadion
v Černošicích. Ten jsme si také celý prohlédli,
včetně zázemí. Dozvěděli jsme se, jak vyrábí led,
jak se o něj starají, co vše je potřeba udělat, aby
děti mohly na stadion chodit bruslit. Viděli jsme
údržbu ledu rolbou a také nám ukázaly co se děje
se sněhem, který se z ledu uklidí.
Naše další návštěva směřovala do firmy Šiba

plus v Mokropsech, kde se vyrábí obaly na hudební nástroje. Pan Barchánek děti seznámil
s celým postupem výroby různých obalů a pouzder, vše jim ukázal a všechny jejich zvídavé otázky
zodpověděl.
Následující den jsme si ve školce prakticky
zkoušeli různé pracovní činnosti. Děti si samy
připravily svačinku, namazaly si chléb a podle
vlastní chuti si ho obložily sýrem, salámem, šunkou nebo zeleninou. Zkoušeli jsme tkát z papíru
a předškoláci tkali dokonce na skutečném malém
tkalcovském stavu. Děti si vyzkoušely, jak se maluje na tričko, na hrneček, jak se zatloukají hře-

Duben
v mateřském centru
Mraveniště
1. 4. Odpolední hernička ve školce Na
Vápenici
3. 4. Velikonoční mraveniště plné malých
koledníčků a barevných vajíček.
8. 4. Odpolední hernička ve školce Na
Vápenici
10. 4. Kuřátkové mraveniště - pojďte si
s námi vyzkoušet pokusy s barevnou moukou, poslechnout si pohádku o ztraceném
káčátku a nakonec si vyrobit veselá kuřátka.
15. 4. Odpolední hernička ve školce Na
Vápenici
17. 4. Aprílové mraveniště - na jaře potřebujeme deštník na aprílové počasí, veselou
hudbu, legraci, tanec a bublifuk. To vše si
děti mohou užít v Mraveništi!
22. 4. Odpolední hernička ve školce Na
Vápenici
24. 4. Otvírání studánek v Mraveništi přijďte si s námi zacvičit, zazpívat a společně
přivítat jaro při otvírání studánek.
29. 4. Odpolední hernička ve školce Na
Vápenici
MC Mraveniště můžete navštívit každý pátek vždy od 9 do 11 hodin v centru MaNa
naproti kostelu nebo je pro vás připravena
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

bíky a řeže dříví. Některé už prý mají jasno, čím
budou, až budou velcí.
Všem majitelům a pracovníkům navštívených
provozoven bychom touto cestou chtěli moc poděkovat za ochotu a vstřícnost, bez které by se
celá akce nedala uskutečnit.
Kateřina Mandová, ředitelka MŠ Topolská
www.mokropeskaskolka.cz
FOTO: MŠ Topolská

-- Po celý jeden týden se děti seznamovaly s různými řemesly. -13
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BASS Černošice už potřetí rozduněl Club Kino
První březnovou sobotu se Club Kino proměnilo
v hudební továrnu. Tématem - v řadě již třetí akce
s hlavičkou Bass Černošice - byl totiž průmysl.
Na pódiu s komíny, pneumatikami a starými
motory se vystřídalo celkem sedm djs. Kromě
kluků z místní Duneni.cz crew, kteří akci pořádají, se představili hned dva významní hosté –
špičkový český producent A-Cray a známý promotér a DJ Stantha. Vizualizace, které večerem
pronesly diváky skrze průmyslové haly a komíny
celého světa, na akci živě s vlastními autorskými
animacemi promítal mladý talentovaný VJ (video
jockey), jež vystupuje pod pseudonymem V/A.
Už po třetí v řadě BASS Černošice přilákal
na 300 návštěvníků, což pořadatelé především
vzhledem ke změně provozovatele klubu považují za velký úspěch. „Z těch tří akcí, které jsme

zatím uspořádali, mám z této asi nejlepší pocit.
Byla tam opravdu skvělá atmosféra,“ komentuje
akci jeden z pořadatelů Marek Wolf. A není sám.
Samotní hosté další den akci hodnotili na svých
webových profilech slovy „Naprosto super mejdan! Skvělej prostor! Díky!!“.
Na 6. června je naplánovaná další akce, tentokrát s názvem BASS OPEN-AIR, která bude
probíhat po 22. hodině jako afterparty Rockového Slunovratu v Lesním divadle v Řevnicích.
Na akci se navíc po více než roce vrátí legenda
českého drum&bassu DJ Pixie. V klubu se pak
na další BASS Černošice můžete těšit opět na
podzim.
Hlavním partnerem akce je třikrát chmelený
Excelent od Gambrinusu.
Jan Jelínek, DUNENI.cz

FOTO: Tomáš Hejlek

-- Akce přilákala na 300 návštěvníků. --

Den Země
v Černošicích

Černošické farmářské trhy,
prostor pro divadla a dílny

Kdy: neděle 26. 4., 14.00-18.30
Kde: pláž u Berounky, zahrada u Sokolovny
Den Země letos oslavíme i v Černošicích. Rádi
bychom si při této příležitosti společně připomněli, jak moc je příroda důležitá pro náš život.
Ale protože nejde jen o oslavu Země, ale také
o to, jak přírodě pomáhat, chceme pozvat
všechny obyvatele Černošic, aby se společně
s námi zapojili do jarního úklidu našeho města.
Budeme rádi, když nám s úklidem pomohou
rodiče i děti, mladí, starší i pokročilí. Pomoc
přislíbili skauti, zástupci Sokola, mladí hasiči
Soptíci, zástupci městské komise pro životní
prostředí a další.
Na místě setkání budou k dispozici rukavice,
pytle a k zapůjčení reflexní vesty pro každého,
kdo by se chtěl na jarním úklidu našeho města
podílet.
Na závěr proběhne menší oslava u černošické Sokolovny spojená s opékáním vuřtů, přednáškou na téma „Bobři na Berounce“ a workshopem na téma „Počasí kolem nás“.
Program:
14.00 – setkání Pláž u Berounky (rozdání pomůcek, informace)
14.15 – úklid - pláž u Berounky – cyklostezka
(v případě větší účasti dojde na místě k rozdělení do skupin a úklidu ulic postranních nebo
souběžných – Dr. Janského apod.)
16.00 – Eko-setkání - přednáška, sraz u ohniště v zahradě Sokolovny
17.00 – oheň, opékání vuřtů
18.30 – plánované ukončení setkání
Slávka Kopačková a Jana Neumanová,
TOP 09 Černošice

Představa trhů jako společenské události je
od začátku tím, co nás motivuje k jejich pořádání. Vytvářet vlídné prostředí na asfaltovém
parkovišti u silnice zůstává výzvou. Osvědčily
se maličkosti jako stolečky a židle k posezení,
vůně kávy. Zásadní součástí trhů se stal pravidelný program o desáté, divadlo nebo dílna
pro děti.
V loňské sezóně odehrály na tržišti profesionální (většinou loutkové) soubory celkem 8
představení, místní umělce zastoupilo divadlo
Cylindr paní Ivety Duškové. Těší nás, když se
publikum rozroste o zástup dospělých, když
se nechají příběhem nebo výkonem herců
unést stejně jako děti. S divadly se střídaly
tematické farmářské dílny, celkem 6 inter-

Z historie Dne Země
Historie Dne Země se začala psát roku 1970
v USA, kdy senátor Gaylord Nelson pověřil
studenta Harvardovy univerzity Denise Hayesa
organizací série environmentálních protestních
setkání a výukových programů s cílem podpořit
environmentální hnutí po celých Spojených státech. První Den Země slavil úspěch a ve Spojených státech vedl mimo jiné k založení Americké
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FOTO: TAK o.s.

aktivních přednášek s „výrobnou“, ze které
si děti mohly domů něco odnést. Například
z včelího workshopu to byly vlastnoručně vyrobené svíčky a při povídání o výrobě mléčných produktů si utloukly máslo.
Divadelní představení a dílny na trhu byly
realizovány díky dotacím z grantového programu města Černošice, finančnímu daru paní
Dany Michalidou a z rozpočtu TAK o. s. Děkujeme za podporu. Velký dík patří těm, kteří za
symbolické ocenění připravili a vedli v loňské
sezóně dílny pro děti.
V letošním roce zahájíme sezónu trhů v sobotu 18. dubna, zůstáváme u vily Tišnovských,
každou sudou sobotu od 8 do 12 hodin. Necháme se překvapit, jestli kromě sadby doroste už i nějaká zelenina.
S jistotou se můžete těšit
na ostatní nabídku trhů
(maso, uzeniny, mléčné
výrobky, pečivo, víno a další). I letos vás srdečně zveme na dopolední divadla
a dílny od 10 h. Na prvním
trhu vystoupí divadlo Toy
Machine se svými Rytíři.
Představení volně pracuje
s motivy legendy o sv. Jiří
a slibuje mnoho napětí,
smíchu a hudby.
Za sdružení TAK
Eva Bachiri

-- Loňské trhy byly úspěšné. Ty letošní odstartují již 18. dubna. --

agentury pro ochranu životního prostředí a k přijetí Zákona o čistotě ovzduší, Zákona o čistotě
vody a Zákona o ohrožených druzích.
V následujících letech se iniciativa Dne Země
postupně šířila také do zahraničí. V roce 1990
byl Denis Hayes opět požádán o zorganizování
environmentální kampaně, tentokrát na globální
úrovni. Na celém světě se podařilo zmobilizovat asi 200 miliónů lidí ze 141 zemí. Akce vedla
k nastartovaní iniciativ zaměřených na recyklaci,
a také pomohla připravit světové veřejné mínění

na Summit Země v Riu de Janeiro, organizovaný o dva roky později pod hlavičkou Organizace
spojených národů.
Dnes slaví Den Země více než miliarda lidí ze
175 států světa. Den Země se tak stal největším
sekulárním svátkem, který slaví lidé společně
na celé planetě bez ohledu na původ, víru či
národnost.
Každý 22. duben tak můžeme považovat za výročí vzniku moderního environmentálního hnutí.
Slávka Kopačková

z města a okolí

Zprávy
ze Sokola
Gymnastika v barvách
Kdy: sobota 11. 4. v 15.00
Kde: Sokolovna
Vážení rodiče, příbuzní a přátelé, zajímá vás, co
vlastně dělají vaše děti na gymnastice?
Máte jedinečnou šanci to zjistit, cvičit přece můžete i vy! Přijďte mezi nás do tělocvičny. Můžete
se těšit na hravý program. Přineste si s sebou
sportovnější oblečení, flash disk na fotky a můžete přidat i něco malého na zub.
Budeme se na vás, vaše děti, příbuzné a přátele
těšit.
Eliška Formánková

Černošický šplhoun
a testy zdatnosti

nemusíte jen představovat. Sen se stává realitou.
Přijďte do Sokolovny a dokažte si, že na to máte.
A při té příležitosti si můžete i otestovat vlastní
kondici, případně zjistit, kde jsou vaše nedostatky. Závodit mohou všichni. Tak vezměte své děti,
sourozence i kamarády a přijďte, abyste zjistili,
jak na tom vlastně jste!
Zuzana Pavlovská

Čarodějnice
Kdy: středa 29. 4. v 16.30
Kde: zahrada u Sokolovny
Rozcuchané vlasy, křivý nos, žluté zuby, kočka na
rameni. Viděli jste někdy skutečnou čarodějnici?
Ne? A co když Vám řekneme, že se jich na zahradu Sokola slétne celé hejno. Nevěříte? Tak se
přijďte podívat, protože takovou příležitost vidět
skutečné čarodějnice už víckrát nemusíte dostat.

Budou závodit v různých strašidelných úkolech
a celé to vyvrcholí obrovským čarodějným ohněm
s opékáním buřtů. Ale pozor, tato akce je jen pro
odvážné a kostým a koště nutné.
Zuzana Pavlovská

Z oddílu stolního tenisu
Oddíl stolního tenisu uspořádal turnaj mladších
a nejmladších žáků na podporu výstavby nové
haly. Turnaje se zúčastnilo 17 žáků ve dvou kategoriích. TJ Sokol Černošice reprezentovali v kategorii nejmladších žáků Petr Havel a v kategorii
mladších žáků Michal Farský, kteří se oba ve své
kategorii umístili na 5. místě. Všichni účastníci obdrželi věcné ceny, které z části věnovalo i Město
Černošice, za což děkujeme především Pavlu
Blaženínovi.
Petr Veselý

2x FOTO: Sokol Černošice

Kdy: neděle 19. 4. v 15.00
Kde: Sokolovna
Zavřete oči. Představte si obyčejný
bílý papír. Na něm černou tabulku
s dlouhým seznamem jmen. Hledáte vaše vlastní jméno. Očima jezdíte
od prostředka dolů a zpět. Nikde
své jméno nevidíte. Kde jste? Už
ho máte! Vaše jméno je na úplném
vrcholu dlouhého sloupečku jmen.
Jste první. Vyhráli jste Černošického
šplhouna. A teď oči otevřete. Už si to

-- Oddíl stolního tenisu uspořádal žákovský turnaj na podporu výstavby nové haly. --

Černošickým hokejistům patří 4. místo v Krajské lize mužů
Cílem černošického hokejového klubu bylo pro tuto sezónu postoupit do Play off,
a to se podařilo splnit. Po základní části skončili muži na 4. místě.
Soutěž byla letos velmi vyrovnaná. Vyhrát nebo
prohrát se mohlo s jakýmkoliv týmem. Mužstvo bylo
složeno převážně z mladších hráčů a ty předváděli rychlý útočný hokej. V prvním kole Play off jsme
narazili na tým z Benešova a po dvou výhrách 4:3
a 8:4 jsme mířili mezi nejlepší čtyřku.
V semifinále jsme se utkali s favoritem soutěže
HC Junior Mělník. Mělník v obou zápasech ukázal
své kvality, byl důslednější v koncovce a nekompromisně trestal i drobné chyby našeho celku. Naopak
naše vystoupení nabídlo celou plejádu neproměněných šancí, a tak nám nezbylo než se sklonit před
lepším soupeřem. Mělník následně ve finále zkřížil
hole s mužstvem HC Slavoj Velké Popovice. Vítězem celé soutěže se po dramatickém finále stali
Popovičtí.
Naši hráči si bezpochyby zaslouží pochvalu i za
FOTO: SK Černošice

-- Hokejový klub se soustředí hlavně
na práci s mládeží. --

nepopulární 4. místo. S ohledem na velikost našeho města a směšný rozpočet černošického hokeje
jde o velký úspěch. Cílem pro další sezónu bude
opět účast v play off. V něm se pokusíme dostat
co nejdál. Nebude jednoduché toho dosáhnout,
jelikož stejných výsledků budou chtít dosáhnout
i ostatní týmy. Hráčský kádr pro příští sezonu se
moc nezmění, jelikož chceme vsázet na vlastní
odchovance.
Rádi bychom samozřejmě poděkovali všem fanouškům, kteří nás letos podporovali jak v domácím prostředí, tak i na venkovních zápasech.
Zaměřujeme se děti
Hlavní prioritou černošického hokejovéhu klubu
je však práce s mládeží. V přípravě na seriál turnajů Bratří Kobranovových, kterými tradičně uzavírají
sezónu na domácím ledě všechna mládežnická
mužstva, se 1. března střetli naši prvňáci se svými
vrstevníky z HC Slavoj Zbraslav. Současně probíhalo i utkání „hokejového potěru“ obou klubů. Naši
prvňáci (děti ročníku 2008) zdolali soupeře 10:7
zatímco ti nejmenší, ročník 2009 a mladší prohráli
5:7.
Na závěr čekala na všechny děti sladká odměna,
obří dort ve tvaru hokejového hřiště. Výborná atmosféra, radost dětí ze hry a spokojenost rodičů. To je
vizitka naší práce s těmi nejmenšími. Na akci, které
se účastnili také předsedové obou klubů, přijal pozvání i starosta města Filip Kořínek.
Za SK Černošice Pavlína Tylková
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Přehled soukromých školek a klubů dětí v Černošicích a okolí
Anglická školka Kindergarten (Černošice, Jiráskova ul.)
Naše školka je akreditována MŠMT. Vzdělávací
plán je koncipován pro děti od 2,5 do 6 let a program je určen dětem všech národností i bez znalosti anglického jazyka. Vycházíme z poznání,
že v předškolním období jsou děti nejvíce
vnímavé k jazyku jak mateřskému tak i cizímu.
Záměrem naší školky je proto vytvářet cizojazyčné prostředí, v němž se děti předškolního
věku spontánní a zábavnou formou učí anglický jazyk, který následně vnímají jako přirozený
komunikační nástroj.
Veškerá komunikace a aktivity v našem
předškolním zařízení jsou téměř vždy vedeny
v anglickém jazyce. Klademe důraz na individuální přístup, kdy zejména u velmi malých dětí
(okolo 3 let) je počáteční občasné používání
mateřského jazyka otázkou vytvoření pocitu
bezpečí a důvěry v učitele. Metody, pomůc-

skupině garantuje osobní přístup a vysokou efektivitu výuky, jejíž nedílnou součástí jsou hudební,
pohybové a kreativní výtvarné činnosti. Každé
odpoledne je pro děti připraven kroužek
(sportovní, kermika, vaření, jóga pro děti,
FOTO: Kindergarten
jízda na koníčcích,..). Všechny kroužky
jsou již v ceně. Předškoláci mají jedenkrát
týdně odpolední klub, kde se intenzivně
připravují na vstup do školy v českém
jazyce.
V naší školce působí pouze kvalifikovaní pedagogové a rodilí mluvčí s bohatými
lektorskými zkušenostmi. Výchovně vzdělávací program je založen na britských
osnovách a je plně v souladu s Rámcově
výchovně-vzdělávacím programem pro
předškolní vzdělávání v České republice.

ky a formy výuky respektují přirozený vývoj dětí,
specifické potřeby jednotlivých věkových období
a individuální tempo učení. Nízký počet dětí ve

www.skolkacernosice.cz

Ottománek - školka Kvítek (Černošice, Střední ul.)
Naše soukromá školka Kvítek nabízí v Černošicích svoje služby všem
dětem od 2,5 do 6 let denně od 7 do 17 hodin již sedmým rokem. Je
umístěna v rodinné vilce se zahradou.
Základní filosofií naší školky je vytvářet harmonické vztahy mezi dětmi
a dospělými, podporovat zdravý a všestranný rozvoj dětí, rozvíjet tvoFOTO: Ottománek

řivost, fantazii, smysl pro zodpovědnost a samostatnost. Každodenní
práce vychází ze Školního vzdělávacího programu dále rozpracovaného
do ročního plánu a měsíčních projektů. Pracujeme v souladu s Metodou NTC Learning zpracovanou Mensou ČR. Metodika je zaměřena na
maximální využití intelektu a rozvoj asociativního myšlení – práce s abstraktními symboly, enigmatické hádanky, logické hry, myšlenkové mapy,
týmová práce, deskové hry, netradiční didaktické materiály, pracovní
listy a metodické postupy.
Velkou pozornost věnujeme pohybovým aktivitám. Součástí celoročního programu je plavecký výcvik, který probíhá v objektu ve vlastním bazénu. Děti se seznámí se základy plaveckých stylů, naučí se dýchat a skákat
do vody, zároveň plavání přispívá k jejich dobré fyzické kondici.
V naší školce je dobře postaráno jak o děti s nejrůznějšími problémy
(ADHD, vady řeči), tak o děti nadané. Bohaté a nápadité jsou i výtvarné
a hudební činnosti, do ŠVP je zařazena jóga pro děti a keramika (máme
vlastní pec). Ve školce děti mohou navštěvovat řadu kroužků. Každoročně pořádáme různé výlety, divadelní představení, pobyt na horách,
společné akce s rodiči.
Od školního roku 2015/16 budou moci všechny zvídavé a hravé děti
pokračovat ve způsobu práce i po ukončení docházky do naší školky,
protože otevíráme Domácí školu s rozšířenou výukou angličtiny!
www.ottomanek.cz

Anglická školka Kryštof (Černošice, Sadová ul.)

FOTO: KLC Kryštof

NABÍZÍME (pro děti 2,5 - 6 let) multikulturní anglicky komunikující prostředí obohacené prvky Montessori pedagogiky (ve skupince max. 6 dětí),
Magic School a Šanci pro vaše dítě - kvalitní přípravu pro bezproblémový
přechod do základní školy včetně škol mezinárodních, logopedickou prevenci, řadu sportovních i uměleckých kroužků a MINI CLUB v kombinaci
s českou školkou.
OPEN DAY 22. 4. od 9 do11 hodin.
ZÁPISUJEME děti v případě volných kapacit i v průběhu školního roku.
Rodičům umožňujeme po vzájemné domluvě zúčastnit se aktivit ve školce
„s dítětem na zkoušku“. Myslíme při tom na individuální potřeby dětí i rodičů, jsme schopni je zohlednit nejen pro potřeby adaptace.
DĚTI ve věku do šesti let vykazují přirozenou senzitivitu ve vztahu k jazykům bez ohledu, zda se jedná o jazyk mateřský či jiný. Slova a věty
do sebe přímo „absorbují“ v podobě, jaká je jim našimi pečlivě vybranými
rodilými mluvčími prezentována. Je to pro ně velmi snadné, ale zároveň
užitečné, neboť bilingvně vedené děti vykazují navíc i vyšší schopnost samostatného rozhodování i sociální inteligence.
S RODIČI našich dětí aktivně komunikujeme, partnersky a oboustranně.
Rodiče mají informace o tom, co a kdy se ve školce děje. Zveme je i praro16

diče do školky, aby se aktivně zúčastnili společné práce se svými dětmi.
Naše školka je nejen proto hrdým nositelem certifikátu „Rodiče vítáni“.
GARANTUJEME návaznou výuku KRYŠTOF Club Junior.
BONUSY: pobytové i příměstské tábory v průběhu celého roku.
www.klckrystof.cz

z města a okolí

Přehled soukromých školek a klubů dětí v Černošicích a okolí
Klub Beránek (Černošice, Komenského ul.)
Klub Beránek je malý kolektiv s maximálně 12
dětmi a 2 hlavní lektoři. Beránek se nachází
v rodinném domě blízko kostela. Okolní lesy
a řeka nabízí vycházky, které jsou v našem klubu pravidelností, a to za každého počasí. Celý
týden od pondělí do pátku mohou děti projít
různými bloky dovedností. Angličtina, grafomotorika, pohybové činnosti, hudební a výtvarná
dílna. Jednou týdně s dětmi vyrážíme na výlety
buď do přírody, nebo za kulturou.
Děti si osahají a vyzkouší jak Montessori pomůcky, tak i běžné hračky
a didaktické materiály. Nedílnou součástí odpoledního bloku je pravidelné
čtení.
Ve věku 3 let je vhodné dětem ukazovat čísla. Nemusíme mít vždy drahé
pomůcky. Vystačíme si s prstíky na rukách a nohách. Čísla a písmenka
jsou kolem nás, a proto naše beránkové děti, kdykoliv mají o tyto činnosti
zájem, mohou vyzkoušet smirková písmena a čísla, naučí se počítat.
Aktivity k prohloubení smyslového vnímání (chutí, tvarů, zvuků) mohou
u nás děti zkoušet na pomůckách nebo jednoduchých pokusech.
V praktickém životě děti šlehají, mixují, pracují s trychtýřky, naběračkami
a od suchých aktivit přecházejí až k těm mokrým. Nácvik sebeobsluhy při
stolování, příprava svačinky, zalévaní květin, samostatné oblékání a úklid

JEDEN STROM (Dolní Černošice)

FOTO: klub Beránek

svých věcí. Prioritou je u nás dětem ukazovat, jak mohou být samostatné
a z toho mají opravdu radost.
Pestrost, široká škála a nabídka, aby si každé dítě mohlo vybrat, co je
lákavé a pro něj zajímavé.
www.klub-beranek.cz

FOTO: Klub Loďka

Organizace Jeden strom z.ú. je zakladatelem školky Jednoho stromu
a školičky Rarášků v Dolních Černošicích, Lesní školky Na dvorečku
v Řevnicích a Komunitní školy Jeden strom v Černošicích. Naše školky jsou držitelem titulu Školka blízká přírodě. Jsme členy Asociace
lesních mateřských škol (ALMŠ) a tvůrci vlastního etického kodexu
pedagoga.
Filosofie našich školek a školy je zakotvena v principech výchovy
k udržitelnému rozvoji, jejichž součástí je nejen ekologická výchova,
ale i utváření osobnosti, která je samostatná, emočně a sociálně inteligentní, vytvářející si zdravý vztah k sobě, svému nejbližšímu okolí,
společnosti a přírodě. Přirozenou součástí každodenního života našich školek je pobyt venku. Razíme hesla „není špatné počasí, jen
špatné oblečení“ a „ ven za každého počasí!“
Jsme průvodcem dětí k samostatnosti, sebedůvěře a spokojenosti. Nabízíme dětem přirozené zázemí pro budování vztahu k přírodě,
k ostatním lidem i k sobě samým. Umožňujeme dětem zdravě riskovat
a nacházet svoje limity. Máme vypracovaný školní vzdělávací program
Blízko přírodě. Jsme zastánci inkluzivního vzdělávání. Samozřejmostí
je podpora komunitního života, tvořivé dílny a pobytové akce pro děti
i rodiče, pořádání příměstského tábora nebo samostatné výjezdy
předškoláků na přírodovědnou expedici.
Přijít se podívat můžete kdykoli po předchozí telefonické domluvě.
Bližší informace naleznete na tel. 777 258 450.
www.jedenstrom.cz
FOTO: Jeden strom

Klub Loďka (Černošice, Hradecká ul.)
Náš klub má formu dopolední křesťanské mini školky pro děti cca od
3 do 6 let bez stravování (svačinku si děti nosí z domova). Najdete nás
v krásných prostorách modlitebny Církve Bratrské Na Vráži. Školka je
otevřená každý všední den od 7.30 do 13.00.
Loďka má kapacitu cca 12 dětí denně na dvě paní učitelky. Z toho
vyplývá maximální pozornost věnovaná dětem, čas na individuální péči,
k rozhovorům a rozvoji dobrých sociálních vztahů. Biblické příběhy
tvoří rámec výchovně-vzdělávacího programu (např. stvoření světa-poznávání přírody), každý den má jiný důraz: v pondělí rozvoj poznání,
v úterý hudební výchova ap. Kromě toho denně s dětmi cvičíme, chodíme ven a rozvíjíme hru, což nám připadá velmi důležité. Pravidelný program obohacují návštěvy divadla, výlety, každoroční karneval,
slavíme narozeniny, křesťanské Vánoce a Velikonoce, připravujeme
besídku pro rodiče.
Cena za každodenní docházku je 4.000 korun měsíčně, 3 dny
v týdnu 3.000 korun a 2 dny v týdnu 2.000 korun.
Den otevřených dveří se zápisem bude 20. 5. od 16 do 18 hodin.
Děti se ovšem, pokud je volné místo, mohou hlásit během školního
roku. Informace na tel.: 604 539 843.
www.klublodka.blog.cz
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Česko-anglická montessori školka Zvoneček (Karlík)
Naše Montessori školka (3-6 let) se řídí heslem
„Pomoz mi, abych to dokázal sám“. Podporuje
vlastní přirozenost a individualitu dítěte, vede ho
k samostatnosti a tvořivosti. Pedagog zde působí spíše jako průvodce.
Naše Montessori pedagogika využívá tzv.
senzitivních fází, což je doba, v níž je dítě obzvláště citlivé a připravené pro získávání určitých
schopností a dovedností. Není-li takové období využito, senzitivita zaniká. Naším úkolem je
tuto fázi odhalit a dítě v této dané fázi podporovat. Dítě je pak zcela pohlceno činností, kterou právě vykonává a je schopno se intenzivně
a dlouhodobě soustředit na práci i několik hodin. Díky tomu přestává být vzdělávání násilnou
a podmíněnou zkušeností a v dětech přirozeně
vyvstávají kvality, které se jim jinak musí vštěpovat
z vnějšku, jako je samostatnost, zodpovědnost,
sebeovládání, trpělivost, empatie, spolupráce,
disciplína a hlavně soustředění.

FOTO: Zvoneček

Třída je věkově smíšená,
rozdělená do několika různých koutků (cvičení praktického života, smyslová výchova, matematika, jazyková
výchova, kosmická výchova). Používají se zde
speciální tzv. Montessori pomůcky. Provoz školky je od 7.30 do 17.00. Ve třídě jsou vždy minimálně 2 učitelky na 18 dětí, a jeden rodilý, anglický mluvčí. Děti se tak setkávají s dvojjazyčným
prostředím, což odstraňuje bloky ohledně tohoto jazyka v budoucnosti. K většímu prohloubení anglického jazyka zařazujeme dvakrát týdně
anglický výukový program Helen Doron. Všichni
naši učitelé mají potřebné vzdělání.
Ve dnech 23. 4. a 28. 5. od 9 do 11 hodin
vás srdečně zveme na dny otevřených dveří.
Dotazy na e-mailu: zvonecekmontessori@gmail.
com, tel. 777 009 945.
www.montessoriskolka.cz

Miniškolka Sluníčko (Karlík)
Naše Miniškolka Sluníčko je školka rodinného
typu. Je umístěna v rodinném domě zřizovatelky. Kapacitu má pro 10 dětí na den. Přijímáme
děti od 2 let a mohou u nás být až do zahájení školní docházky. Jsme pod MŠMT ČR,
a proto pracujeme podle Školního vzdělávacího plánu.
Děti hravou formou seznamujeme se stolováním, pravidly společenského a kamarádského chování, protože u nás je heslo: „Všichni
jsme kamarádi“.
Dále se zaměřujeme hrou na předmatematické a předčtenářské dovednosti, kreslení,
tvoření, modelování. Ve výchově využíváme

plně výhod malého kolektivu a v plné míře možností individuálního přístupu, prožitkového a situačního vyučování a hlavně nejpřirozenější aktivity dětí - „hry“. U nás si děti snáze zvykají na
kolektiv ostatních dětí a potom bezproblémově
přecházejí do kolektivu velkých tříd ve státních
školkách nebo školách.
Součástí výchovy je kroužek angličtiny (3x
týdně), který vede naše paní učitelka odpoledne po spaní. Nabízíme dobrovolně za úplatu
kroužek flétničky, který vede zkušená paní učitelka Koldínská.
Máme mnoho aktivit – divadélka, knihovnu,
hasiče, policii, dětský den, vánoční představe-

ní, focení celé třídy, výlety apod.
Provozní doba je od 7 do 17 hodin, ale po
domluvě i déle. Vycházíme maximálně vstříc
přáním a požadavkům našich rodičů. Máme
provoz i o letních prázdninách, podle potřeby
rodičů.
U školky máme rozlehlou a dobře vybavenou zahradu. Využíváme i blízkého obecního
hřiště k dovádění a vycházek do přírody v okolí
Karlíka.
Informace na e-mailu: helvelebilova@seznam.cz nebo tel.: 602 350 210.
www.miniskolka-slunicko.cz

Hobík (Všenory)
Jsme mateřská škola s kapacitou 20 dětí registrovaná MŠMT. Působíme v bývalé základní škole ve Všenorech. Naše veliké, prosvětlené třídy
a tělocvična se velmi osvědčily pro společnou
hru dětí i pro individuální učení a práci. Děti
využívají také učebnu na výtvarnou výchovu
a divadlo.
Vzdělávací aktivity jsou uspořádány s ohledem na roční období a svátky, vycházíme
z principů pedagogiky Montessori, děti rozvíjíme

k samostatnosti a odpovědnosti. Denně nabízíme rozvíjející aktivity, včetně základů angličtiny. Tři kroužky týdně může dítě čerpat v rámci
školného.
Za hlavní devizu učitele považujeme zájem
o děti, respekt k jejich potřebám, pedagogické schopnosti vést dětský kolektiv k dosahování vytčených cílů a profesionální komunikaci
s rodiči.
Školka se nachází v klidné zóně Všenor v srd-

ci poberounské přírody. Většinu aktivit organizujeme na zahradě a ve volné krajině. Školní rok je
rozdělen na tematicky zaměřené etapy zakončené slavností, kam zveme i rodiče.
Přijďte se do Hobíku sami přesvědčit, jak se
nám daří pomáhat dětem k radosti a úspěchu.
Den otevřených dveří je 15. dubna, školku je
možno navštívit i jindy, podle dohody. Zápis dítěte je možný v průběhu celého školního roku.
www.mshobik.cz

Bambinárium (Řevnice)
Angličtina denně s rodilým mluvčím. Absenci dítěte lze nahradit. Bambibus zajišťuje ranní svoz
dětí. Ceny zohledňují věk dítěte. Čteme dětem
denně min. 20 minut. Dokumenty k přihlášení
dítěte do MŠ najdete na webových stránkách.
Environmentální činnosti - páteř našeho ŠVP.
Francouzština 2x týdně. Fotky z akcí - zdarma
na CD nosičích. Golfgarden nám nabízí zajímavé kroužky jako např. golf, malý kutil, balet
atd. Hlídání dětí do 18 měsíců zajištěno zdravotní sestrou. Chválíme přiměřeně, na chyby
dětí neupozorňujeme. Informace dostávají ro-
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diče aktuálně mailem. Jídlo od července 2014
– zajišťuje společnost Bionea s.r.o. Kroužky
v Bambináriu – široká nabídka. Les a příroda
– vzorem je naše spřátelená švédská školka.
Montessori vzdělávání. Narozeninové oslavy
i o víkendu. Oddělení v MŠ tři – „želvičky“ do 2
let, „berušky“ od 2 do 3 let, „motýlci“ od 4 let.
Pracovní sešity a písemné hodnocení dětí každý měsíc. Režim strukturován do jednotlivých
bloků. Ř a další složité hlásky pod dohledem
logopeda. Sourozenecké slevy. Školné pro
předškoláky 5.884 Kč včetně stravy. Tvořivé

dílničky, zajímavé akce, zábavná odpoledne
každý měsíc. Úrazové pojištění samozřejmostí. Výlety s batůžkem i pro ty nejmenší. Zápis
na nový školní rok 2015/2016 bude probíhat
od 7.30 do 17.30 celý den, a to 13. května.
www.bambinarium.cz
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FOTO: Lumek

ŠKOLIČKA LUMEK (DOBŘICHOVICE)
Školička Lumek byla založena v roce 2008. Má
tedy svou tradici a srdce na správném místě. Letos má navíc krásné nové prostory s tělocvičnou
a zahrádkou v Dobřichovickém Domku (DODO)
v ulici 5. května 12 v klidné lokalitě centra
Dobřichovic.
Proč k nám do školičky Lumek? Sám název to
říká:
L - laskavost, přátelství a také důslednost
U - užíváme si radost z objevování světa
a učení se
M-m
 áme se rádi, o děti se staráme srdcem,
zajišťujeme bezpečnou aklimatizaci
E - empatie a opravdu individuální přístup k dětem i rodičům
K - krok za krokem, klid a pohoda.

Školička je pro děti malinké až téměř předškoláky. Tým dospěláků školičky je stabilní a sehraný, vzdělává se, sleduje novinky v oboru. Od
letošního roku začleňujeme ve školičce prvky
programu Začít spolu (Step by step) a začínáme
spolupracovat s dalšími zkušenými pedagogy,
inspirujeme se ve školkách s tímto programem.
Již běžně spolupracujeme se školní psycholožkou, logopedkou, oční lékařkou. Pořádáme
slavnosti pro celé rodiny. Od letošního roku
spolupracujeme také s volnočasovým spolkem
DODO (Dobřichovický domek), který nabízí
kroužky, kurzy, příměstské tábory a další akce
pro děti i dospěláky.
Přijďte nám nakouknout pod pokličku, přijďte
„na kukandu“, těšíme se na Vás!
www.ilumen.cz

XI. Benefiční ples Náruče
Kdy: sobota 25. 4. od 20.00
Kde: Sportcentrum Liďák v Řevnicích
Benefiční ples Náruče bude letos ve stylu
Cuba Libre a podpoří ho Nadace Divoké husy.
Čeká vás atraktivní program. A ceny, o které se
ten večer bude hrát, určitě nenechají nikoho
chladným.
Koktejly bude po celý večer míchat známý
a úspěšný barman Martin Baťha a ponesou
se – jak jinak než v kubánském stylu. Pozadu
nezůstane ani DJ Rádia 1 – Filip Týc, jež všem

rozproudí krev latinskoamerickou taneční hudbou. Zlatým hřebem programu bude vystoupení těch nejlepších z oboru – taneční skupiny
Tradición, která je největším a nejdéle fungujícím tanečním souborem u nás, zaměřeným na
tradiční a exotické latinskoamerické tance.
Jaké ceny na vás čekají
Tak například Kanec José, který se zatoulal v brdských hvozdech a řevnické myslivecké sdružení bylo tak laskavé, přivedlo ho

Vodňanské ozvěny k 120. jubileu A. V. Nováka
Letos v dubnu si připomínáme 120. výročí narození spisovatele a cestovatele Archibalda Václava Nováka. Pan Novák je osobností s Černošicemi těsně spjatou. Od roku 1922 až do své smrti
v srpnu 1979 žil a působil v Dolních Mokropsech. Psal a vydával tu své knihy a dokonce
zde byl v těžkých válečných letech 1938–1945
starostou. Období největší slávy ale zažil ve 20.
a 30. letech 20. století, kdy byl populárním autorem a vydavatelem exotických románů a povídek a po celé republice jezdil přednášet o svých
cestách do USA, na Tahiti a na Dálný východ.
Vinou politických změn po roce 1948 byl pan
Novák zcela vyřazen z veřejného života, jeho
nakladatelství bylo zrušeno a on sám jako cestovatel i jako spisovatel téměř vymizel z obecného
povědomí. Zbytek života prožil v ústraní a jen
málokdo tušil, jak bohaté byly jeho osudy.
V Černošicích, kde A. V. Novák tvořil a kde
dodnes žije jeho rodina, se na něj nikdy nezapomnělo. Několik článků o něm vyšlo i v Černošických listech. Existuje ale ještě jedno místo,
kde povědomí o něm nikdy zcela nevyhaslo –
jihočeské Vodňany, kde se právě před 120 lety
A. V. Novák narodil. I když zde prožil pouze své
dětství a mládí a už v 17 letech odešel do Prahy
za prací a studiem, vždy byl vnímán a připomínán
jako místní rodák a významná osobnost.
Už ve 20. a 30. letech se zprávy o Novákově
činnosti objevovaly ve věstníku „Náš domov“,

který vydával vodňanský okrašlovací spolek.
Objevovaly se zde nejen upoutávky na Novákovy
nové knihy, které „Objednati lze přímo u autora
v Horních Černošicích“, ale také pozdravy přímo
z cest, jako v květnu 1927: „Cestovatel V. Novák
prodlel měsíc v Japonsku a poslal nám právě
z Tokia zprávu, že se vrátí přes Sibiř“.
V lednu 1925 pak ve věstníku „Náš domov“
vyšel obsáhlý životopisný článek Náš rodák A.
V. Novák, který shrnoval jeho život do té doby,
stavitelskou činnost v Praze a pobyt v USA a na
Tahiti. Článek začíná: „Zajímavým zjevem mezi
vynikajícími krajany našimi jest architekt Václav
Novák z Horních Černošic u Prahy, známý již
cestovatel, spisovatel a turistický řečník.“
Zájem o A. V. Nováka ve Vodňanech neustal
ani po jeho smrti. Muzejní noviny Šotek připomněly 20. výročí Novákova úmrtí v roce 1999
článkem J. Louženského Neúnavný cestovatel
A. V. Novák a Vodňanské noviny v únoru 2012
otiskly od stejného autora článek Volání dálek
jako součást cyklu Vodňanské osudy, věnovaného významným místním osobnostem. Novákovo
jméno a životopis najdeme i v knize M. Hankovce Významní rodáci Strakonicka z roku 2005.
Od 26. března do 31. května 2015 pořádá Městské muzeum a galerie ve Vodňanech
ve spolupráci s Národním muzeem výstavu Po
stopách zapomenutého cestovatele A. V. Nováka, vodňanského rodáka. Výběr 60 reprodukcí

a věnovalo ho Náruči. Pobyt na dvě noci pro
dvě osoby v překrásném penzionu Nad sklepem, v té nejlepší a nejmalebnější moravské
vinařské oblasti - Sedleci u Mikulova, spojený
s degustací vína… A spousty dalších věcných,
krásných cen.
Těšíme se na všechny příznivce, partnery
a podporovatele OS Náruč, kavárny Modrý domeček, výrobny čerstvých těstovin Pasta Fidli
a denního stacionáře, kteří tak svoji účastí podpoří činnost našeho občanského sdružení, poskytujícího chráněná pracovní místa pro osoby
s duševním a mentálním onemocněním.
Za OS Náruč Marie Hrdá

z historie
ručně kolorovaných diapozitivů, které doprovázely Novákovy cestopisné přednášky, doprovází
kompletní přehled jeho vlastní knižní produkce
a podrobné životopisné informace. Není to první
výstava realizovaná ve Vodňanech – malou výstavku o A. V. Novákovi muzeum připravilo již
před 30 lety u příležitosti 90. výročí Novákova
narození.
Jan Šejbl, dokumentátor sbírkového oddělení
Náprstkova muzea
FOTO: NM

-- A. V. Novák s rodinou po návratu z Japonska,
přelom 20. a 30. let 20. stol. -19
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Trať Praha–Beroun a obdobné tratě v zahraničí
Kdy: čtvrtek 16. 4. v 19.30
Kde: klub Ferenc Futurista, Vrážská 324
Do konce 19. století změnila železnice svět, spojila
kontinenty od moře k moři, ovlivnila města, průmysl i životy lidí. Sto sedmdesát let po příjezdu prvního parního vlaku do Prahy jsou nároky kladené
společností na železniční dopravu jiné. Zvyšuje se
rychlost a cestovní komfort, zmenšují se požadavky na plošný rozsah staveb a zařízení pro dopravu.
Nádraží i celé tratě se přestavují a mnohé drážní
plochy se vracejí zpět městu. Jak s nimi nakládat?
A má železnice stále potenciál ovlivnit život stejně
jako měla na svém počátku?
Odpovědi na tyto otázky se pokusí přinést druhé
pokračování cyklu přednášek a debat o trati Praha–Beroun a její rekonstrukci, tentokrát na téma
Moderní železnice jako nedílná součást moderní
urbanizované krajiny, Potenciál tratě Praha–Beroun na pozadí příkladů obdobných tratí v zahraničí. Přednášejí Ing. arch. Karel Hájek a Ing. arch.
Ivan Lejčar.
Ing. arch. Karel Hájek v roce 1996 absolvoval

Fakultu architektury ČVUT v Praze v ateliéru prof.
Emila Hlaváčka. V roce 2002 na Ústavu nauky
o budovách FA ČVUT obhájil dizertační práci na
téma Urbanismus, architektura a design moderních systémů kolejové dopravy. V roce 2007 vydalo
nakladatelství ČVUT jeho monografii o architektovi
drážních staveb Josefu Dandovi. Učí na Katedře
architektury Fakulty stavební a v Ústavu dopravních
systémů Fakulty dopravní ČVUT v Praze.
Ing. arch. Ivan Lejčar v roce 1972 absolvoval
obor architektura na stavební fakultě ČVUT v Praze
u prof. Čermáka. V r. 1977 zpracoval s prof. Štursou studii na záchranu odbavovací budovy nádraží
Těšnov. Od r. 1981 se věnuje specializaci „doprava-urbanismus“ v Metroprojektu, po r. 1989 v ateliéru DUA a od r. 1994 ve vlastním ateliéru ALEJ.
Věnuje se převážně koncepčním studiím udržitelné
dopravy pro územní plány a projektům dopravních staveb. V r. 2010 vedl autorský tým publikace Příměstská železnice páteř veřejné dopravy
v aglomeracích.
Jakub Špetlák

FOTO: klub FF

-- V dubnu se v klubu Ferenc Futurista koná
další z přednášek o trati Praha–Beroun a její
rekonstrukci. --

Středeční kino pro kojné, hlídačky a hlídače,
přebalovačky a přebalovače dětí
Kdy: středa 8. 4. a středa 29. 4. od 14.30
Kde: Klub Ferenc Futurista (Vrážská 324)
Jste-li doma s dětmi (ať už v jakékoli pozici),
možná byste se rádi podívali na dobrý film.
A možná byste se na něj rádi nedívali sami.
A třeba byste si o filmu pak chvilku s někým
s chutí popovídali. A tak dál. Pokud ano, přijďte (i s dětmi, pochopitelně) do klubu Ferenc
Futurista.
Začátek promítání od 14.30 hodin. Otevřeno
máme od 14 do 17 hodin. K jídlu a pití: koláč,
horká čokoláda a mošt z Krahulčí.
A na co se můžete těšit?

celý kraj. Jistoty idealistického a poněkud despotického otce jsou zviklány
poznáním, že dospívající
dcerka se možná vydá jinými cestami, než jaké volil
pro sebe a své nejbližší.
Zčásti autobiografický poetický snímek režisérky Alice
Rohrwacherové o rozpadajícím se ideálním světě místy osciluje na hranici mezi
realitou a snem.

Film Zázraky (Itálie)

Dva dokumenty z festivalu
Jeden svět

Ve středu 8. 4. uvidíte příběh dvanáctileté
Gelsominy, která žije s rodiči a třemi mladšími
sestrami na opuštěném statku kdesi v Umbrii.
Otec drží rodinu stranou nástrah moderního světa a striktně prosazuje život v souladu
s přírodou. Chov včel a výroba přírodního
medu jsou pro rodinu jediným zdrojem obživy
a točí se kolem nich veškerý život na statku.
Pevné rodinné vazby podřízené praktickým činnostem jsou však narušeny natáčením televizní
reality show „Zázraky venkova", které poblázní

FOTO: klub FF

-- Kino pro kojné uvede italský film Zázraky. --

Poslední dubnovou středu můžete zhlédnout
norský film Na sever od slunce. Inge a Jørn nejsou běžní surfaři. Spojení s vodou a přírodou
se rozhodli prožít si až na dřeň. Na devět měsíců se usadili na opuštěné pláži ostrova u břehů
Norska daleko za polárním kruhem, kde našli
nejen perfektní vlny, ale také spousty naplavených odpadků. Na pláži chtějí zůstat, dokud
neposbírají alespoň tunu toho, co sem dennodenně přináší moře ze vzdálených míst. Svůj

životní styl odpovědných surfařů dotahují k dokonalosti i tím, že se živí levným prošlým jídlem
a jejich dodávka jezdí na přepálený olej.
Jako další uvidíte český dokument Tři dary.
Dokumentaristka Erika Hníková se ve svém
snímku vydala po stopách české pomoci v Afghánistánu. Natáčení dovedlo českou filmařku
na sever země, kde se už řadu let snaží společnost Člověk v tísni zlepšit životní podmínky
místních lidí, živořících na hranici chudoby
v podhorských vesnicích poznamenaných
dlouholetou válkou. Dokument je složen ze tří
příběhů rodin, kterým Člověk v tísni pomáhá
zajistit stabilní zdroje příjmů.
Zve klub Ferenc Futurista

Absolventský koncert
Kdy: sobota 18. 4. v 18.00
Kde: kulturní sál na Vráži
Stejně jako každý rok, i letos proběhne absolventský koncert žáků hudebního a tanečního
oboru ZUŠ Černošice. Letošní absolventi I.
a II. stupně obou oborů si pro něj již nyní při-
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pravují svůj program, který divákům představí
třetí dubnovou sobotu v městském kulturním
sále na Vráži. Přijďte se i vy podívat, co se
v ZUŠ naučili. Těšíme se na vás!
Za ZUŠ Černošice
Magdaléna Voldřichová

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

www.kultcernosice.cz.

z města a okolí
FOTO: Chorus Angelus

-- U příležitosti letošní jubilejní sezóny uspořádá sbor tematické koncerty a vystoupení. --

Tři desetiletí dětského sborového zpěvu v Poberouní
aneb Chorus Angelus jubilující
Existuje-li nějaký hudební obor, v němž stále
patříme k těm nejlepším, je jím sborový zpěv
a zejména sborový zpěv dětský. Ani region Poberouní není výjimkou, i když si na vznik velkého dětského sborového tělesa musel poměrně
dlouho počkat, paradoxně až do období tzv.
normalizace.
V té době začíná v Dobřichovicích působit
sbormistr a skladatel dr. Jaroslav Dostalík, který
byl z politických důvodů donucen odejít z Brna.
Tak jako na každém místě, kde tento vynikající
muzikant ve svém životě působil, zakládá i tady
v roce 1984 dětský sbor. Jako symbolický vzkaz
tehdejší státní moci mu dává název Mladost (stejné jméno nesl jeho první brněnský sbor, od kterého musel nuceně odejít). Pod jeho vedením
sbor záhy vyrostl v uznávané hudební těleso,
které se prosadilo nejen u nás, ale i v zahraničí.
V roce 1991 odchází Jaroslav Dostalík zpět
do Brna a vedení sboru se ujímá sbormistr a varhaník Karel Loula. Na jeho práci navázal v roce
1993 Igor Angelov a pod názvem Chorus Angelus se sbor začal orientovat zejména na středověkou, renesanční a barokní hudbu.
Další výraznou osobností, která se zasloužila
o rozvoj sboru, byl Lukáš Prchal. Za jeho vedení

v letech 2004-2010 se sbor věnoval i náročným
kompozicím současných autorů a zúčastnil se
několika významných multižánrových hudebních
projektů. Po jeho odchodu se v období tří let za
dirigentským pultem vystřídali dva sbormistři, Jiří
Polívka a Martina Klimtová.
Současnost pod vedením sbormistra
Romana Michálka
Od srpna 2013 je uměleckým vedoucím dr.
Roman Michálek, který je také sbormistrem koncertního sboru. Spolu s ním se o hudební rozvoj
dětí starají sbormistryně Ivana Kylarová, Ludmila
Plzáková a Zora Strnadová, hlasovou poradkyní
souboru je Oldřiška Richter Musilová. Současný
repertoár sboru tvoří dětské písně, skladby klasiků naší i světové hudby, černošské spirituály
i úpravy populární hudby a jazzu. Za dobu působení sboru se z odrostlých členek sboru vytvořila dvě menší pěvecká tělesa: dívčí komorní sbor
Brécy a vokální skupina E.I.T. Voices.
V současnosti je Chorus Angelus spolkem
vedeným volenou radou rodičů a navštěvuje ho
celkem 85 dětí ve věku od 4 do 16 let. Přípravná
oddělení sboru působí při ZŠ a MŠ v Černošicích, Dobřichovicích a Řevnicích. Koncertní od-

dělení pracuje od loňského školního roku pod
záštitou Základní umělecké školy Černošice.
Kromě koncertů v regionu vystupuje Chorus
Angelus na různých akcích a festivalech v ČR
i zahraničí. Spolupracuje též s dalšími profesionálními a amatérskými tělesy a sólisty napříč
hudebními styly a žánry. Mezi nejvýznamnější
umělecké úspěchy posledních let patří ocenění
ze soutěžních klání, a to z mezinárodního festivalu Svátky písní Olomouc (koncertní sbor) či
celostátní přehlídky dětských pěveckých sborů
Zahrada písní (přípravná oddělení ZŠ).
U příležitosti letošní jubilejní sezóny pořádá sbor řadu tematicky zaměřených koncertů
a vystoupení. Oslavy vyvrcholí Slavnostním koncertem v červnu tohoto roku, kde se představí
všechna oddělení sboru. Věříme, že se zde také
setkáme s bývalými členy sborů Mladost a Chorus Angelus a sborové třicetiny oslavíme společným zpěvem.
KONTAKTNÍ ADRESA PRO BÝVALÉ ČLENY:
CHORUS.ANGELUS@CENTRUM.CZ
Simona Kysilková Šnajperková
Dětský pěvecký sbor Chorus Angelus

Poslední dubnovou neděli zpříjemní již devátý Garage Sale
Kdy: neděle 26. 4. od 10.00
Kde: po celých Černošicích
Garage sale - dnes již tradiční akce podporovaná městem přinese mnoho zábavy a do koFOTO: archiv autorky

-- Na Garage Sale můžete prodat
co se vám již doma nehodí. --

loběhu mezi sousedy vypustí opět nové zboží.
Těšíme se na nová otevřená vrata.
Jaro přichází a s ním jdou ruku v ruce jarní
úklidy. Zkuste letos recyklovat věci, které vám
doma překážejí, a už je nepotřebujete
nebo nechcete. Nevyhazujte je do kontejneru, ale využijte je jako prostředek ke
znovunavázání kontaktu mezi sousedy
a vůbec lidmi ve městě. Pokud nemáte
možnost prodávat ze dvorku, ale rádi
byste se zapojili, je tu možnost využít prodejního prostoru, a to jak v Mokropsech
na louce ve Zvonkové ulici, kde budou
umístěny party stany za poplatek majiteli
pozemku, nebo opět zdarma na zahrádce Club Kina.
Jak se přihlásit
Veškeré informace a fotogalerie z předchozích akcí najdete na webových stránkách projektu www.garagesalecernosi-

ce.cz. K prodejům se mohou zájemci hlásit
mailem do pátku 24. dubna, stačí na mailovou
adresu bara@garagesalecernosice.cz poslat
přesnou adresu, kde se bude prodávat, co se
bude prodávat a případně otevírací dobu. Obratem prodejce obdrží cedulku pro umístění na
plot, sloužící pro lepší orientaci nakupujících,
a bude uveden v mapce prodejů.
Kde budete moct nakupovat
Zájemci o nákupy se jen společně se svou
peněženkou vypraví na lov do ulic. Mapka míst,
kde se bude prodávat, je k dispozici na webu
i na Facebooku a vytištěnou si ji v den akce
můžete vyzvednout ve Zvonkové ulici.
I letos se Garage Sale bude konat i v okolních obcích. Poprvé se vrata otevřou také
v Řevnicích, a to již 18. dubna, posedmé se
pak sejdeme v Dobřichovicích, kde se na nové
poklady můžete těšit v neděli 17. května.
Bára Veselá
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z města a okolí

Na Výlety
s Červeným křížem
ČČK Černošice 2015 zve zájemce hned na
několik krásných výletů. Vydat se s námi můžete na hrady a zámky i do měst. Kdy kam
pojedeme.
1. dubna 7.00
Plzeň (200 Kč)
6. května 7.00
Častolovice – Hradec Králové (350 Kč)
3. června 6.00
Kroměříž (500 Kč)
1. července 7.00
Litomyšl – Růžový palouček – Hlinsko (400 Kč)
5. srpna 7.00
Harrachov – Jilemnice (350 Kč)
2. září 7.00
Opočno – Peklo (350 Kč)
Přihlaste se Jindřišce Jandurové, telefon
251 643 389 nebo 721 613 052,
e-mail jindra.vylety@gmail.com.
Za ČČK Černošice Václava Raková
FOTO: archiv zpěvačky

-- Lena Yellow --

Lena Yellow&Band
Kdy: pátek 10. 4. v 19.30
Kde: Club Kino
Lena Yellow – to je mix pozitivní energie & show,
kvalitních hráčských výkonů a chytlavých melodií!
Přijďte se o tom přesvědčit i vy.
Zpěvačka známé vokální skupiny Yellow Sisters
a projektu Mateřská.com Lena Yellow přichází do
Černošic tentokráte se svým sólovým počinem, na
kterém se spolupodílí skladatel a pianista Tomáš
Sýkora. Deska „Positivity“ obsahuje převážně autorské skladby a je přímo nabitá pozitivní energií.
Z hudby sálá inspirace afro-americkým soulem,
popem a jazzem.
Ke spolupráci přizvala i černošické vokalisty
z Bostonské Berklee College of Music a zkušené
hráče jako je Adam Koller (bicí, perkuse / Vladimir
518, Aneta Langerová, Lucie), Tomáš Fuchs (kytara / Ewa Farná), Miloš Klápště (baskytara, kontrabas / Voil, Lucia Šoralová), Yannick Tevi a Annamária Cecília d'Almeida - back vocals, kteří tvoří
zároveň i koncertní skupinu. Některé písně Tomáš
Sýkora zaranžoval pro dechovou sekci a smyčcový
kvartet.
Více informací najdete na www.lenayellow.com.
Vstupenky na koncert koupíte za 180 Kč v předprodeji (minimarket u černošického nádraží) nebo
na místě před koncertem. Koncert pořádá Město
Černošice.
Pavel Blaženín
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Tam, kde psala Marina Cvetajevová
Kdy: sobota 11. 4.
Kde: Všenory, Mokropsy, Černošice, klub Ferenc Futurista
(Vrážská 324)
Komentovaná procházka po místech pobytu ruské básnířky, prozaičky a esejistky Mariny Cvetajevové (o které jsme psali v minulém
čísle IL) se koná 11. dubna. S průvodkyní Galinou Vaněčkovou –
rusistkou, zakladatelkou Společnosti Mariny Cvetajevové a editorkou básnířčiných dopisů – se setkáme ve 14 hodin před kostelem
sv. Václava ve Všenorech. Projdeme několik míst ve Všenorech
a Horních a Dolních Mokropsech, míst, kde Marina žila nebo které
se objevují v její poezii. Procházku zakončíme přednáškou o ruské
emigraci ve Všenorech, Mokropsech a Černošicích ve 20. a 30.
letech dvacátého století, krátkým čtením a debatou – a to v klubu
Ferenc Futurista od 17 hodin.
Zve klub Ferenc Futurista

-- Marina Cvetajevová žila
v Československu v letech
1922–1925. --

Velikonoční koncert s vynikajícími umělci
Kdy: čtvrtek 2. 4. v 19.30
Kde: modlitebna Církve bratrské
(Hradecká 2192)
Nenechte si ujít jedinečné vystoupení černošické patriotky a sólistky pražské Státní opery Jany
Sýkorové, kterou na klavír a varhany doprovodí
Jaroslav Šaroun z České filharmonie.
Hlavním bodem programu černošického koncertu bude Stabat Mater od Antonia Vivaldiho
(1678 – 1741). Od Gustava Mahlera (1860 –
1911) zazní velikonoční Zpívali tři andělé sladkou
píseň z cyklu Chlapcův kouzelný roh a orchestrální píseň pro sólo alt a orchestr, Vzkříšení, ze
čtvrté věty Druhé symfonie. V „hlavní roli“ vystoupí sólistka Státní opery Jana Sýkorová. Můžeme
se těšit i na sólové skladby v podání profesora
Jaroslava Šarouna.
O interpretech
Jana Sýkorová (alt) ztvárnila titulní
role v operách Carmen, Faidra, Orlando Furioso, Sloní muž a Mignon,
z dalších rolí Azucenu, Charlotte, Olgu,
Varvaru a jiné. V roce 2002 zaujal mezinárodní kritiku její výkon v premiéře
opery Joseph Merrick zvaný Sloní muž
v Nice a na DVD, které následně vyšlo
na labelu Marco Polo. V témže roce
převzala roli Carmen v Národním divadle po Dagmar Peckové a web Forum
Opera ji roku 2008 označil za „jednu
z nejzajímavějších současných Carmen“. V roce 2007 debutovala rolí Maddaleny ve Verdiho Rigolettovi v londýnské Královské opeře Covent Garden,
kam se za rok vrátila s rolí Mercédès

a jako cover titulní role v Carmen. Je dosud jedinou
z naší současné pěvecké generace, kdo na
této prestižní scéně vystupoval ve více než jedné operní inscenaci. Z koncertních vystoupení
jako sólistky symfonických orchestrů v deseti
zemích světa stojí za zmínku evropské koncerty s Gerdem Albrechtem, účast v Glagolské mši
s NHK v Tokiu pod taktovkou žijící legendy Charlese Dutoit a Brahmsova Altová rapsodie s Ingo
Metzmacherem.
Hrou na klavír a varhany nás obohatí výjimečný
profesor Jaroslav Šaroun, klavírista České filharmonie, pedagog Hudební akademie múzických
umění, vyhledávaný koncertní doprovazeč českých pěvců a hudební skladatel.
Vstupenky zakoupíte před koncertem na místě za 200 korun.
Richard Kolář, operní manažer
a Pavel Paluchník, kazatel Církve bratrské

FOTO: archiv umělců

-- Jana Sýkorová, sólistka Státní opery
a Jaroslav Šaroun, klavírista České filharmonie --

Mike DiRubbo Trio
Kdy: pátek 3. 4.v 20.00
Kde: Club Kino
První dubnový pátek bude pódium v Club Kinu
patřit Mike DiRubbo triu v čele s vynikajícím
saxofonistou.
Mike DiRubbo, který se narodil v Connecticutu v roce 1970, ve hře svého nástroje DiRubbo
eklekticky spojuje vše - melodičnost Bennyho
Cartera, cit pro baladičnost Johnnyho Hodgese
a vyzrálost Charlieho Parkera. Ale kdo skutečně
odlišuje DiRubboa od zbytku newyorské scény,

byl jeho učitel. Legendární alt saxofonista Jackie
McLean, muzikant z Harlemu, který doslova vyrostl na Milesi Davisovi a Charlie Parkerovi a předal Mikeovi vše podstatné ohledně hard-bopu,
soul jazzu, post-bopu a jazzové avantgardy.
Tato citace snad hovoří za vše: „Nové trio
Mikea DiRubboa přejde postupně od známých
standardů do neprobádaných hlubin moderní
kolektivní improvizace. Mike DiRubbo nehraje na
alt saxofon, on jej vlastní. New York je plný talentů, ale nejlepší může být vždy jen jeden.“ (Brent
Black, CriticalJazz.com). Vstupné 150 Kč.
Pavel Blaženín

z města a okolí

Gwyn Ashton Trio
Kdy: neděle 12. 4. v 20.00
Kde:
Do Černošic zavítá jeden z nejlepších kytaristů
světa Gwyn Ashton se svou kapelou.
Gwyn Ashton se narodil ve Walesu, ale přestěhoval se do Adelaide v Austrálii, kde v 60. letech
ve dvanácti letech vzal poprvé kytaru do ruky
a od šestnácti už hrával v každém ošumělém
baru, na různých festivalech a motocyklistických
srazech. V 80. letech se přestěhoval do Sydney,
s vlastní kapelou dlouhá léta křižoval celý kontinent a o pódia klubů a festivalů se dělil s řadou
bluesových i rockových hvězd, které podnikaly
australská turné.
Od 90. let cestuje po celém světě, ať už sám,
se svou kapelou nebo jako předjezdec veličin
kalibru B. B. Kinga, Buddyho Guye, Raye Charlese, Johnnyho Wintera, Micka Taylora, Roryho
Gallaghera či kapel typu Canned Heat, The Yardbirds a Status Quo. Gwyn se tak postupně stal

FOTO: archiv kapely

-- Gwyn Ashton patří mezi nejlepší kytaristy
světa. --

miláčkem evropského bluesového a rockového
publika. V roce 2001 by vyhlášen 3. nejlepším
kytaristou na světě, hned po Jeffu Beckovi a Garry Moorovi.
Více na www.gwynashton.com. Vstupné 180
Kč. Zve Město Černošice.
Pavel Blaženín

FOTO: archiv kapely

-- Skupina je dvojnásobným držitelem ceny Anděl za album roku. --

TOMÁŠ KOČKO & ORCHESTR
Kdy: pátek 17. 4. v 20.00
Kde: Club Kino
Se svou muzikou inspirovanou tradiční moravskou hudbou objíždí Tomáš Kočko & Orchestr
Evropu od Ruska až po Irsko, hraje na festivalech folklórních, folkových, rockových i metalových. Zatímco první deska „Horní chlapci“ je
folkovým holdem valašskému básníkovi Ladislavu Nezdařilovi, poslední řadové CD „Cestou na
jih“ představuje etnorockové putování folklórními
regiony Moravy ze severu na jih. A v rozpětí mezi
těmito alby najdete hudbu tohoto výjimečného
seskupení, jenž by se dala charakterizovat jako
World music s moravskými kořeny. Zvuk kapely

je akustický, poučený rockem, etnickou hudbou
i jazzem. A tito dvojnásobní držitelé ceny Anděl za
album roku zavítají do Černošic. Album „Poplór“
bodovalo v prestižní TOP 20 Europian World Music Charts, kolekce skladeb „Do kamene tesané
aneb Ondráš“ se stala předobrazem polského
divadelního představení „Ondraszek - pan Łysej
Góry“.
Vstupenky si můžete zakoupit v předprodeji
za 160 Kč (minimarket u černošického nádraží)
nebo na místě před koncertem za 180 Kč. Více
informací najdete na www.kocko.cz. Zve Město
Černošice.
Pavel Blaženín

Harfa krále Davida
v černošickém kostele
Kdy: neděle 26. 4. v 18.00
Kde: kostel Nanebevzetí Panny Marie,
Komenského ul.
Černošický kostel rozezní tóny harfy - nástroje
používaného přes 5 000 let, který je zobrazován v pyramidách starého Egypta i na tabulkách
Mezopotámie a zmiňován v celé řadě biblických
příběhů. Těmi se inspirovali čeští skladatelé Lukáš Matoušek a Ivana Loudová. Jejich dílo pak
doplní Klement Slavický a Jan Fischer virtuózními
brilantními kousky, které tento královský nástroj
dovolí rozeznít v celé jeho jiskřivé nádheře dvěma
hbitým rukám s pomocí neméně hbitých nohou
harfistky Hany Hrachovinové, letošní absolventky
HAMU v Praze u doc. Jany Bouškové.
O Haně Hrachovinové
Během studií absolvovala výměnný pobyt
Erasmus na Conservatoire national supérieur
v Paříži ve třídě Isabelle Moretti a mistrovské kurzy v Čechách i v zahraničí u I. Moretti, I. Perrin,
J. Bouškové a K. Englichové. Kromě mnoha
českých orchestrů - včetně České filharmonie
a Českého národního symfonického orchestru
- spolupracovala například s německým orchestrem l'Arte del mondo. Jako sólistka vystoupila
s Komorní filharmonií Pardubice, Akademickými
komorními sólisty a s dirigenty Leošem Svárovským, Marko Ivanovičem a Petrem Louženským.
Ráda se věnuje soudobé hudbě a v roce 2014
spoluzaložila šestičlennou improvizační skupinu
Topos Kolektiv.
Koncert se uskuteční díky laskavé podpoře
města ZUŠ, Černošice a Farnosti Třebotov.
Vstupenky můžete zakoupit v předprodeji
v Minimarketu na černošickém nádraží za 130
korun, snížené za 90 korun. Na místě budou
vstupenky za 150 a 100 korun. Pro žáky a učitele hudebních škol volný vstup.
Václav Polívka
FOTO: archiv umělkyně

Večery osobnostního rozvoje
Kdy: 29. 4., 18.00-20.30
Kde: Střední 367, Černošice
Poradenské centrum Jeden strom připravilo
volný cyklus tvořivých sebeprůzkumných setkání. První sebekoučování s názvem „Jarní úklid
v hlavě“ proběhne na konci dubna. Večer je určen pro všechny, kteří si potřebují ujasnit myšlenky, utřídit nápady, uspořádat úkoly a stanovit
priority. Přijďte pročistit mysl od chaosu a stresu.
Můžete prožít jaro s novou energií, kterou vám
přinese pořádek a klid ve vaší hlavě.

Na konci května pak bude následovat večer na
téma „Rozkvět pro vaše nápady a vize“ a v polovině června „Vydejte se na cesty a prozkoumejte
nové kraje“, aneb jak ven z rutiny.
Večery budou provázet koučky Mgr. Jana Wills
a Mgr. Marie Rumlenová.
Přihlásit se můžete na www.jedenprostor.cz/
aktuality nebo na: jedenstrom@volny.cz.
Za Jeden strom Alena Laláková
-- Hana Hrachovinová -23
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Večerníčkovský pohádkový les

Foto: Duo Dana

-- Dana Klásková a Kateřina Košťálová --

Komorní koncert
Kdy: neděle 19. 4. v 19.00
Kde: kulturní sál na Vráži
(Mokropeská 2027)
Město Černošice zve všechny příznivce vážné hudby na koncert Dua Dana. Dana Klásková hraje na housle a Kateřina Košťálová na
klavír. Duo vystupuje již řadu let v Čechách
i v zahraničí, zejména v Rakousku. Na koncertě zazní jednak slavné skladby nejznámějších
autorů: J. S. Bacha (Sonáta pro sólové housle
g-moll), A. Corelliho (Follia), L. van Beethovena (Jarní sonáta), ale bude uvedena v české
premiéře také skladba La vallée a rejoint la nuit
současné skladatelky A. Tzanou, která žije
v Německu. Vstupné 100 Kč a snížené pro
děti a seniory 60 Kč. Těšíme se na Vás.
Pavel Blaženín

FOTO: archiv kapely

-- Koncerty Vltavy jsou proslulé skvělou
atmosférou. --

Kdy: sobota 25. 4., 13.00-17.00
Kde: start u hřiště v Husově ulici
Máte rádi večerníčkovské pohádky? Chcete si hrát
a dobře se pobavit? Pak se alespoň na jeden den
vypravte do pohádky za televizní obrazovku. A to
v rámci pohádkového lesa, který připravila společnost Velká dobrodružství a město Černošice.
Jedná se již o třetí ročník této oblíbené akce. Na
dvoukilometrové trase lesem směrem od hřiště
u Husovy ulice na vás i vaše děti opět budou čekat
pohádkové postavy z Krkonoš, panenka v sukýnce
z máků, známí bratři nešikové v roláku, skřítkové
z pařezové chaloupky, spolužáci z 3.B a další oblíbené postavičky z pohádek. Děti budou u každé
FOTO: archiv pořadatele

-- Les bude opět plný pohádkových bytostí. --

Vltava zavítá do Club Kina
Kdy: sobota 25. 4. v 20.00
Kde: Club Kino
Vltava je považována za jednu z nejoriginálnějších kapel na české hudební scéně. A tato
legendární skupina v čele s Robertem Nebřenským bude koncertovat v černošickém Club
Kinu.
Zaujme nejen neobvyklou poetikou mnohoznačných textů, ale také svým zcela nezaměnitelným hudebním stylem, který dokonale souzní
s charismatickým hlasem Roberta Nebřenského. Produkci Vltavy nejstručněji vystihuje slogan
„Česká poezie - světová hudba“.
Koncerty skupiny jsou proslulé uvolněnou at-

inzerce

mosférou, prostorem pro improvizaci a skvělými
instrumentálními výkony. S nedávným návratem
dechových nástrojů nabídne Vltava svůj původní legendární sound a obměněný repertoár,
kde zazní aktuální skladby i největší hity kapely!
Robert Nebřenský je známý i na poli hereckém,
kromě kultovního divadla Sklep je též úzce spjatý s televizní a filmovou tvorbou.
Více informací najdete na www.vltava.at.
Vstupenky na koncert obdržíte za 200 Kč
v předprodeji (minimarket u černošického nádraží) nebo na místě před koncertem. Zve Město Černošice.
Pavel Blaženín

Bublinková neděle
ŽEHLENÍ PRÁDLA

UŠETŘÍME VÁŠ ČAS A VAŠE PRÁDLO VYŽEHLÍME ZA VÁS.
Odvezeme a přivezeme zpět na vámi domluvenou adresu.
Vyžehlené prádlo dodáváme do 2dnů.
Při objednání minimálně jednoho boxu neplatíte žádné dopravné!
Rozvážíme a svážíme:
Pondělí, Středa, Pátek 9 – 11hodin 17- 19hodin
Kontakt: www.dpdoma.cz,
Facebook / DP DOMA,
Telefon 731 052 267
24

postavičky plnit různé úkoly. Dokáží vylovit larvy
z mraveniště a donést zrnka máku ke staré makovici? Pomůžou zatlouct popletům hřebík a najdou
uplakané zlatovlasé víle penízky, které ztratila na
louce? Po splnění všech úkolů dostanou malí poutníci dárek z truhly u Stromu splněných přání.
Trasa pohádkového lesa začíná u hřiště Husova a vstupné činí 50 Kč. Více informací a možnost
registrace najdete na stránkách pořádající společnosti Velká dobrodružství - www.veldo.cz nebo na
FB Velká dobrodružství.
Lucie Nachtigalová,
Společnost Velká dobrodružství

Kdy: neděle 12. 4., 15.00-17.00
Kde: Modrý domeček v Řevnicích
Druhou dubnovou neděli se kavárna Modrý domeček otevře pro všechny příznivce bublinek v různých podobách. Co se bude dít?
Marshmallows - měkoučké bonbóny z našlehaného cukru, které se dají samozřejmě jen tak žvýkat. Ale pozor, v domečku se budou dít věci! Tuto dětmi
tolik oblíbenou sladkost totiž můžete také použít do kávy nebo čokolády místo
cukru... Nejenže lehce nápoj osladí, ale vytvoří i lahodnou pěnu.
A už jste někdy zkoušeli opéct marshmallow nad ohýnkem a vložit mezi dvě
máslové sušenky s kostičkou čokolády? Ne? Tak to musíte rozhodně! Pěnová
nadýchaná dobrota s křupavou krustičkou vás ohromí.
To je jen několik málo lákadel z připravovaného nedělního odpoledne. Servírovat se bude samozřejmě bublinkový nápoj a ve vitrínách kavárny se určitě
objeví tolik oblíbené bublaniny!
A co by to bylo za bublinkovou neděli bez bublifuků. Ty budou k dispozici
pro všechny, kdo se budou chtít bavit a užívat si jarní povelikonoční neděli.
Za OS Náruč Marie Hrdá
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Kam za kulturou, zábavou a vzděláním
v Černošicích
duben
1. 4.

Kinokavárna „Tančím abych žil“ – hudební film

19.30, Club Kino

2. 4.

Velikonoční koncert – Stabat Mater v podání Jany Sýkorové, sólistky Státní opery
a Jaroslava Šarouna, klavíristy České filharmonie

19.30, modlitebna Církve bratrské
(Hradecká 2192)

3. 4.

Velkopáteční bohoslužba

19.00, modlitebna Církve bratrské (Hradecká ul.)

3. 4.

Mike DiRubbo Trio (USA) – koncert

20.00, Club Kino

4. 4.

Taneční párty – DJ Leetsa

20.00, Club Kino

5. 4.

Velikonoční bohoslužba vzkříšení

9.30, modlitebna Církve bratrské (Hradecká ul.)

5. 4.

Velikonoční pomlázka – dětské odpoledne

15.00, Club Kino

8. 4.

Zázraky – film a posezení

14.30, klub Ferenc Futurista (Vrážská 324)

8. 4.

Kinokavárna „Rivalové“ – film

19.30, Club Kino

10. 4.

Lena Yellow & Band – koncert

20.00, Club Kino

11. 4.

Tam, kde psala Marina Cvetajevová – komentovaná procházka a od 17.00 beseda 14.00, před kostelem sv. Václava ve Všenorech
17.00, klub Ferenc Futurista (Vrážská 324)

11. 4.

Sokolské odpoledne – gymnastika

15.00, Sokolovna

11. 4.

Timudej – aprílový koncert

20.00, Club Kino

12. 4.

Gwyn Ashton Trio (USA/CZ) – koncert

20.00, Club Kino

15. 4.

Kinokavárna „Líbáš jako ďábel“ – film

19.30, Club Kino

17. 4.

Tomáš Kočko & Orchestr – koncert

20.00, Club Kino

18. 4.

Absolventský koncert žáků hudebního a tanečního oboru ZUŠ Černošice

18.00, městský sál na Vráži

18. 4.

Vosí hnízdo – koncert

20.00, Club Kino

19. 4.

Černošický šplhoun a testy zdatnosti – přijďte si vyzkoušet, co dokážete

15.00, Sokolovna

19. 4.

O vodníkovi z Čertovky – divadelní pohádka pro děti

16.00, Club Kino

19. 4

Komorní koncert

19.00, městský sál na Vráži (Mokropeská 2027)

22. 4.

Kinokavárna „Pelíšky“ – film

19.30, Club Kino

24. 4.

Mátový nebo citrón? – divadlo, Dobřichovická Divadelní Společnost

20.00, Club Kino

25. 4.

Kola a motory – sraz, vyjížďka

14.00, Club Kino

25. 4.

Večerníčkovský pohádkový les

13.00-17.00, start u hřiště v Husově ulici

25. 4.

Oslavy 15 let souboru Pramínek

18.00, městský sál na Vráži

25. 4.

Vltava a Robert Nebřeský – koncert

20.00, Club Kino

26. 4.

Den Země – úklid pláže a břehů Berounky, opékání buřtů na zahradě Sokolovny

14.00, pláž u Berounky

26. 4.

Garage Sale

od 10.00, po celých Černošicích

26. 4.

Harfa krále Davida – vystoupí harfistka Hana Hrachovinová

18.00, kostel Nanebevzetí Panny Marie

26. 4.

Dívčí válka – divadlo

20.00, Club Kino

29. 4.

Dva dokumenty z festivalu Jeden Svět – norský film Na sever od slunce a český
dokument Tři dary

14.30, klub Ferenc Futurista (Vrážská 324)

29. 4.

Jarní úklid v hlavě – první ze série Večerů osobnostního rozvoje

18.00, Jeden strom, Střední ul. 367

29. 4.

Čarodějnice pro děti se Sokolem Černošice

16.30, zahrada u Sokolovny

30. 4.

Čarodějnice s Club Kinem

19.00, Club Kino a zahrada u Sokolovny

v okolí
duben
3. 4.

Květinkový ples

20.00, sál Obecního úřadu Lety

5. 4.

14. velikonoční veselice s Kuřetem – kulturní program, řemeslný trh

Zámek Mníšek pod Brdy

5. 4.

Koncert duchovní a světské hudby – k 660. výročí korunovace Karla IV. v Římě

19.00, Rytířský sál hradu Karlštejn

12. 4.

Bublinková neděle

15.00, kavárna Modrý domeček, Řevnice

18. 4.

Garage Sale

Dobřichovice

24. 4.

Beseda s hercem Jiřím Werichem Petráškem

19.00, sál U Kafků, Lety

25. 4.

Bezpečné jaro 2015 – preventivně-dopravní akce pro děti na dopravním hřišti
u ZŠ Radotín

13.30-17.00, Radotín

25. 4.

XI. Benefiční ples Náruče – letos ve stylu Cuba Libre

20.00, Sportcentrum Liďák, Řevnice

Pohádkový les – putování začíná ve Větrném údolí v Libří

13.00, Lety

květen
1.5.
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Beseda

a Helenu znovu získat pro sebe. František
s Helenou hledají východisko v romantické
dovolené v Maroku. Ale i zde je dostihnou jak
potíže, tak jejich bývalí partneři, kteří ve Františkových a Heleniných cestovních lapáliích,
k nimž patří ztracená zavadla, ukradené doklady a řada dalších problémů, vidí příležitost, jak
se vrátit do jejich života. Vstup zdarma.

s Jiřím Werichem Petráškem

Kdy: pátek 24. 4. v 19.00
Kde: sál U Kafků, Lety
Jiří Werich Petrášek - herec, dabér, moderátor
a navíc syn české herecké legendy Jana Wericha. Právě s ním můžete přijít besedovat do
sálu U Kafků. Jaká témata vás čekají?
- Vzpomínka na Lety, obec mého mládí a jak
šel život dál,
- moje herecké začátky a proč jsem šel dělat
kumšt,
- jak jsem byl objeven a co se dělo potom,
- jak to bylo doopravdy u Krause,
- jak jsem hrál v seriálu Stopy života,
- pořady se mnou, kde hrála hlavní roli „Werichova vila“ a co s ní bude dál,
- veselé příhody z dabingu,
- co chystám dál a s kým,
- já jako kantor a veselosti s tím spojené.
A na závěr vás čeká autogramiáda.
Vstup zdarma.
Za obec Lety Barbora Tesařová
FOTO: Český svaz ochránců přírody

V dubnu připravujeme
Kinokavárna „Tančím, abych žil“
- hudební film
Kdy: středa 1. 4. v 19.30
Učitel klasického tance Pierre Dulaine (Antonio
Banderas) se nabídne jako dohled nad nejproblematičtějšími žáky v městské škole, kde zbraně a drogy patří ke všednímu dni. Dá se tančit
klasika a hip hop zároveň? Čeká vás příběh
o cestě k sebedůvěře, plný energie a sexy tanečních pohybů. Vstup zdarma.

Taneční párty - DJ Leetsa
Kdy: sobota 4. 4. v 20.00
Taneční večer ve stylu Funky, R´n´B, 90´s akční drink Cuba Libre. Vstup 60 Kč.

Velikonoční pomlázka – dětské
odpoledne
Kdy: neděle 5. 4. v 15.00
Dětské velikonoční odpoledne s pletením pomlázek, pohádkou, soutěžemi a dětskou diskotékou. Vstup 70 Kč.

Zvířecí záchranka zachraňovala
kačera se zlomenou nohou
Dlouhých 14 dnů vídala obyvatelka Černošic poraněného kačera u dětského hřiště na pláži u Berounky. Byl vyčerpaný a kulhal. Při několika marných pokusech o odchyt však prokázal, že síly na
odlet ještě má. „Teprve počátkem února se podařilo již úplně vyčerpaného kačera odchytit,“ popisuje
záchranu zraněného živočicha David Zítek z Pražské zvířecí záchranky. „Od ostatních kachen měl
okousané peří na křídlech, což mu znemožňovalo
znovu ulétnout. Navíc měl otevřenou zlomeninu
nohy, která mu způsobovala velké bolesti.“
Kačera odvezli pracovníci Pražské zvířecí záchranky, která na území Prahy západ pomáhá divokým zvířatům v nouzi, do záchranné stanice Aves
Kladno. Jeho se stav se zlepšuje a kačer má vyhlídky, že se opět vrátí zpět do volné přírody.
Pražská zvířecí záchranka pomáhá na území
ORP Černošice již od roku 2010. Na čísle 774
155 185 dostanou obyvatelé Prahy a Prahy západ
odborné rady v oblasti záchrany divokých zvířat.
V případně nutnosti, vyšle dispečer na místo nálezu
zásahový vůz, jehož posádka se postará o odchyt
a transport pacienta do záchranné stanice. Za dobu
své existence pomohli záchranáři více než 2000
zvířat v nouzi. Ochránci přírody se však dlouhodobě potýkají s finanční tísní. Proto prosí o finanční
podporu každého, kdo má tu možnost a není mu
osud volně žijících živočichů v nouzi lhostejný. Více
informací na telefonu 774 155 185.
Za Český svaz ochránců přírody
Marcela Mikesková
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Kinokavárna „Rivalové“ – film
Kdy: středa 8. 4. v 19.30
Závody Formule 1 jsou místem, kde jediná chyba může znamenat smrt. Na těchto okruzích
spolu soupeří dva odvěcí rivalové. James Hunt
je neřízená střela, neodolatelný playboy a brilantní řidič. Niki Lauda je dokonalý profesionál,
vždy precizní a disciplinovaný. Film Rivalové
vypráví skutečný příběh dvou pilotů, kteří jsou
soky nejen na okruzích, ale také ve skutečném
životě. Titul mistra světa může zkrátka získat jen
jeden. Vstup zdarma.

Timudej – aprílový koncert
Kdy: 11. 4. v 20.00
Kapela Timudej vznikla v roce 1995 v Černošicích z party dlouholetých přátel. Její koncerty
nabité energií, prokládané krátkými tanečně
vokálními vstupy jsou vždy kulturně společenským zážitkem, který často přetrvává do ranních hodin, mnohdy i déle:-) Vstup 120 Kč.

Kinokavárna „Líbáš jako ďábel“
– film
Kdy: středa 15. 4. v 19.30
Helenin bývalý manžel, úspěšný spisovatel Karel se sice konečně odstěhoval ze společné
domácnosti, může žít naplno svůj život svůdníka, ale začíná zjišťovat, že mu cosi chybí. Na
Františkovu exmanželku Bohunu, energickou
dámu, zvyklou vše řídit, pak situace dopadá
ještě tíživěji. Oba hledají cesty, jak Františka

Vosí hnízdo – koncert
Kdy: sobota 18. 4. v 20.00
Kapelu Vosí hnízdo netřeba představovat.
Zvláště po podzimním zcela vyprodaném koncertu v Clubu Kinu, kdy kapela mimo svou hudební produkci na pozadí šílené pódiové show
během koncertu oženila basáka Pepu, můžete
očekávat další plnou mísu oblíbeného vánočního cukroví vyráběného z kakaového těsta naplněného tekutou alkoholickou náplní :-) Vstup
120 Kč.

O vodníkovi z Čertovky – divadelní pohádka pro děti
Kdy: neděle 19. 4. v 16.00
Podle staré pražské legendy žije v potoce Čertovka vodník Vrbina. Chcete se s ním setkat?
Tak si přijďte poslechnout jeho vyprávění. Je
o velké lásce sirotka Aničky a mladého vodníka
Vlnky, také o zlé tetě a kouzelném puškvorcovém elixíru. Hru napsala a zrežírovala Iveta Dušková. Vstup 70 Kč.

Kinokavárna „Pelíšky“ – film
Kdy: středa 22. 4. v 19.30
Myslíme, že ani nemusíme představovat...
Vstup zdarma.

Mátový nebo citrón? – divadlo
Kdy: pátek 24. 4. v 20.00
Neumíte si představit, jak vzniká divadelní představení? Chcete nahlédnout do herecké kuchyně? Máte jedinečnou možnost spatřit poněkud
hysterické herce, flegmatickou techniku, zcela vynervovanou režii, ale i snahu vše dovést
k úspěšnému konci. Premiéra prostě musí proběhnout!! V režii Petra Říhy uvidíte jak hrajícího
režiséra, tak i vám již známé herecké osobnosti
spolku, Alenu Říhovou, Hedviku Hájkovou, Irenu Neradovou, Jana Seidla, Karla Krále, Jiřího
Šafránka a Jana Kunu z Dobřichovické divadelní společnosti. Vstup 90 Kč.

Kola a motory
Kdy: sobota 25. 4. v 14.00
Jarní sraz všeho, co má kola. Občerstvení,
vyjížďka po okolí + návštěva festivalu Mořinkafest, návrat na základnu, vyhlášení nejlepšího
stroje, oslava a večer od 20.00 koncert. Vstup
na koncert 200 Kč.

Čarodějnice
Kdy: čtvrtek 30. 4. v 19.00
Čarodějnice v Club Kinu - uvnitř i na zahrádce,
táborák na zahradě, opékání buřtů, čarodějnická atmosféra, čarodějné koktejly a hudba.
Vstup zdarma.

z města a okolí

Nové knihy v městské knihovně
Beletrie:
Velká kniha pověstí: z českých, moravských a slezských hradů a zámků – 200
českých hradů, zámků a tvrzí můžete navštívit prostřednictvím této knihy;
ANDRONIKOVA, Hana: Vzpomínky, co neuletí – povídky;
BRYCZ, Pavel: Muž bez ženy není člověk – humorná a neodolatelně upřímná kniha
o vztazích mezi muži a ženami, pohladí vás po duši;
COJEAN, Annick: Kořistí v Kaddáfího harému – dokumentární román, seznamuje
čtenáře se skutečnými osudy dívek a žen, které libyjský diktátor Mumammar Kaddáfí
věznil jako sexuální otrokyně ve svém paláci;
CONNELLY, Michael: Bohové viny – detektivní román;
ČERNUCKÁ, Veronika: Naše heslo Apokalypsa – česká detektivka;
DRDA, Adam: Neznámí hrdinové řekli ďáblovi ne – pravdivé a napínavé příběhy lidí,
kteří se dostali do konfliktu s totalitní mocí;
ERSKINE, Barbara: Nejtemnější hodina – historický román;
FABER, Michel: Kvítek karmínový a bílý – nejslavnější román Michela Fabera, fascinující cesta Londýnem 19. století. Významný prostor v knize dostává barvité líčení polosvěta nevěstinců a jejich obyvatel;
HELLEROVÁ, Ivana: Enzo – medové dny – první kniha svého druhu, kterou sepsal
zlatý retrívr Enzo a fotografiemi ji doplnil a vydal jeho páníček Jiří Heller. Enzo vtipně
popisuje svůj první rok života se všemi jeho radostmi i starostmi;
MANKELL, Henning: Ve slepé uličce – severská krimi;
MOYES, Jojo: Stříbrná zátoka – společenský román odehrávající se v australském
přímořském městečku;
PAWLOWSKÁ, Halina: Ulovila jsem ho v buši – nová kniha povídek Haliny
Pawlowské;
TAYLOR, Sarah: Pro lásku k dceři – příběh matky, která se vydala hledat svou unesenou dceru do Libye;
ZEVIN, Gabrielle: Příběhy opředený život A. J. Fikryho – knížka má v sobě trochu napětí a romance, ale především se jedná o milostný příběh: o lásce ke knihám
a k lidem.
Naučná literatura:
BARNARD, Nicholas: Velký průvodce útulným domovem - řada zajímavých nápadů,
jak si zpříjemnit bydlení. Kniha poskytuje jasné, účelné a zároveň originální řešení problémů, s kterými se pravděpodobně setkáte při úpravách vašeho bytu;
BUKOVSKÝ, Igor: Návod na přežití pro ženu - nový očekávaný titul Dr. Igora Bukovského. Vtipně, ale pokorně a s úctou k zdravému rozumu vás inspiruje k pozitivním životním změnám;

MILFAITOVÁ, Blanka: Příběh opravdové vášně - obsáhlá publikace plná autorčiných
snímků, receptů na marmelády a lokální jídla přináší i životní příběh Blanky Milfaitové, která dokáže motivovat čtenáře k tomu, aby se pustili do toho, po čem nejvíce touží. Kniha
představuje ohlédnutí nejen za roční marmeládovou expedicí, kdy s obytným přívěsem
projela autorka celou Evropu a kus Afriky a vařila marmelády na nejrůznějších místech
starého kontinentu, ale nabízí také příběh o hledání sebe sama;
POSNER, Gerald L a WARE, John: Mengele - anděl smrti - kniha mapuje život jednoho z nejznámějších Hitlerových nacistických válečných zločinců od jeho dětství v Německu, přes hrůzy Osvětimi, až k rokům exilu. Autoři získali mj. exkluzivní a neomezený
přístup k dokumentům a deníku rodiny Mengeleových;
TOMBAK, Michail: Vyléčit nevyléčitelné - další bestseller ruského biochemika, čtenáři v něm pochopí, že v mnohých životních situacích by člověk měl být sám sobě lékařem a rádcem;
VODIČKA, Milan: Co s námi bude? Stručná historie příštích 20 let - novinář Milan
Vodička nám může napovědět. Jeho poutavá a neobyčejně zajímavá kniha se zabývá
blízkou budoucností příštích dvaceti let. Budoucnost je blízká, ale proud změn je rychlý.
Pro děti a mládež:
Dá si někdo mrkvičku? - další dobrodružství medvídka Pú;
Princ a chuďas - klasická pohádka Marka Twaina v podání Walta Disneye;
BŘEZINOVÁ, Ivona: Jak to bylo dál... - pokračování sedmi klasických pohádkových
příběhů;
GEHMOVÁ, Franziska: Záchrana upírů - dobrodružná knížka pro čtenáře od 11 let;
HULE, Miroslav: Brony a já - příběh děvčátka a koně;
LIMITED, Dynamo: Hrozba z hlubin - dobrodružný příběh pro čtenáře od 9 let;
SIEGNER, Ingo: Dráček Kokosáček a velký čaroděj - kouzelný příběh;
SUNKOVÁ, Lucie: Supermáma - půvabný příběh v krátkých kapitolách vypráví o běžných situacích, které mohou nastat ve školce, o zázračné síle přátelství, vzájemné pomoci a rodičovské lásce.

TAXI

inzerce

B+B

TAXI

Octávia combi

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

inzerce

Koupím chatu nebo dům
mob. 737 828 207

ve spolupráci s TK Černošice pořádá

Odvezu, přivezu - kamkoliv, cokoliv
Cena dohodou!
Luxus vůz Hyundai i40

JARNÍ NÁBOR DĚTÍ
DO TENISOVÉ ŠKOLY
začátek výuky: DUBEN 2015

Cena: d
 o 10 km - 15 Kč/km
od 10 km - 10% sleva z objednávky

Smluvní přeprava osob!
Tel.: 602 201 734

Hledáme někoho
k práci na zahradě
Volejte 603 448 066

Info: Mgr. Tomáš Frýda - 603 790 530
TenisFryda@seznam.cz

www.tenisfryda.cz

Hledám paní na hlídání dětí
1x týdně 4-8 hodin
(vhodné pro důchodkyně).

Telefon 737 184 921
prosím volat po 15 hodině.
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