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Tomáš Kočko & ORCHESTR:
World music inspirovaná moravskou tradiční hudbou
Kdy: neděle 13. 3. v 20.00
Kde: Club Kino
Akustický zvuk poučený rockem, etnickou hudbou i jazzem, tak by se dala stručně charak-

terizovat kapela Tomáš Kočko & ORCHESTR.
Dvojnásobní držitelé ceny Anděl za album roku
vystupovali na mnoha významných festivalech
world music, festivalech folkových, folklórních,

FOTO: archiv kapely

rockových i festivalech alternativní hudby v ČR
i zahraničí (Viljandi Pärimusmuuusika festival,
EBU - Europian broadcasting union, Nowa tradycja, Colours of Ostrava, Le village européen
des nouvelles musiques traditionnelles, Ethnosfera atd.). Kapela má na kontě již 11 CD.
Album POPLÓR (Indies rec. 2006) se v konkurenci alb z celého světa drželo dva měsíce
v Top 20 Europian World Music Charts a vyhrálo ocenění Anděl 2006.
Kočko na rozdíl od Čechomoru, který se
stočil k obrážení městských slavností, snaží stále vykopávat zajímavé odkazy našich
předků a předkládat je inovativním způsobem. Kromě „klasických“ hudebních nástrojů,
jako jsou housle, viola, kytara, kontrabas,
bicí, perkuse či flétna, uslyšíme mandolinu či
cimbál.
Vystoupení kapely slibuje příjemný a nevšední zážitek, proto neváhejte navštívit v neděli
13. března Club Kino. Vstupné na koncert je
150 Kč. Srdečně zve město Černošice.

-- Kapela Tomáš Kočko & ORCHESTR je dvojnásobným držitelem ceny Anděl za album roku. --

Pavel Blaženín

Pronájem nové sportovní haly
Blíží se otevření sportovní haly u základní školy v Mokropsech, nabízíme tedy všem sportovním spolkům, sdružením a nadšencům
možnost pronajmout si její prostory. Halu si bude možné pronajmout
každý všední den cca od 16.30 hodin a o víkendech kdykoliv. Cena
za pronájem haly bude asi 300 Kč + DPH (tj. 360 Kč) za hodinu za
jednu třetinu, resp. 900 Kč + DPH za celou halu (cena zatím nebyla
definitivně stanovena).
Do haly chystáme vybavení pro následující sporty: házená, basketbal, fotbal, florbal, badminton, stolní tenis, nohejbal, volejbal, atletika,
gymnastika.
Pokud tedy budete mít o využívání haly zájem (se zahájením provozu
počítáme cca na červen, rezervovat si prostor ale můžete již na příští
školní rok), kontaktujte, prosím, Adélu Červenkovou s informacemi na
jaký sport, na kolik hodin, v jakém rozsahu haly (jedna či dvě třetiny
nebo celá plocha aj.) a v jakém časovém rozpětí na emailu adela.cervenkova@mestocernosice.cz nebo na tel. č. 602 342 655.
Adéla Červenková, odbor kultury

Hledáme zájemce o roznos
Informačního listu
Hledáme zodpovědné lidi, kteří by si chtěli přivydělat
roznášením Informačního listu po městě.
Pracovní náplň by spočívala v převzetí výtisků IL
a dle naplánovaných tras roznesení do schránek.
Vždy jednou za měsíc v přesně stanovené dny.
Pokud Vás naše nabídka zaujala, bližší informace Vám poskytne
Adéla Červenková na tel. č. 602 342 655 nebo na emailu
adela.cervenkova@mestocernosice.cz.

Příští zasedání zastupitelstva se konají ve středu 2. 3. a 13. 4. od 19 hodin v Club Kinu.

z radnice

Půdní vestavba na škole je již dokončená
3x FOTO: Petr Kubín

Termíny pro odevzdání přihlášky
na školní rok 2016/17
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.
19. dubna s sebou potřebujete:
- vyplněnou přihlášku
- vyplněný evidenční list včetně potvrzení od lékaře
- 2 x vyplněnou výzvu k nahlédnutí do spisu
- občanský průkaz
- rodný list dítěte
MATEŘSKÁ ŠKOLA
v ul. Karlická
Karlická 1170, Černošice
tel. 251 642 433
email: mskarlicka@seznam.cz
web: www.mskarlicka.cz
Ředitelka: Alena Janovská
Barevný ostrov
Pod Ptáčnicí 2158, Černošice – na Vápenici
tel: 251 511 424
email: skolkabarevnyostrov@seznam.cz
web: www.skolkabarevnyostrov.cz
Ředitelka: Andrea Červenková
v ul. Topolská
Topolská 518, Černošice-Mokropsy
tel: 251642185
email: mokropeskaskolka@seznam.cz
web: www.mokropeskaskolka.cz
Ředitelka: Kateřina Mandová

Termín ODEVZDÁNÍ
úterý 19. dubna 2016

9 – 12

13 – 18

9 – 12

13 - 18

* 10 – 12

16 – 18

* vzhledem k omezeným prostorovým možnostem školky v Topolské je doba pro odevzdání přihlášek oproti ostatním školkám zkrácena
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Kritéria přijímání dětí
do MŠ pro školní rok
2016/2017
Ředitelky mateřských školek zřizovaných
městem Černošice vydávají po projednání se
zřizovatelem jednotná kritéria pro přijímání
dětí k předškolnímu vzdělávání.
Každá mateřská škola na základě podaných přihlášek sestaví seznam dětí podle
kritérií v níže uvedeném pořadí. V rámci každého kritéria budou děti seřazeny od nejstarších po nejmladší.
I.	Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, s místem trvalého
pobytu v Černošicích.
II.	Děti s místem trvalého pobytu v Černošicích, u kterých jsou oba rodiče (zákonní
zástupci), pokud žijí ve společné domácnosti, přihlášeni k trvalému pobytu v Černošicích, a děti žijící ve společné domácnosti pouze s jedním rodičem (zákonným
zástupcem), pokud je tento přihlášen k trvalému pobytu v Černošicích.
III.	Děti s místem trvalého pobytu v Černošicích, u kterých je pouze jeden z rodičů
(zákonných zástupců), pokud oba rodiče
žijí ve společné domácnosti, přihlášen
k trvalému pobytu v Černošicích.
IV.	Ostatní děti s trvalým pobytem ve městě.
V.	Děti bez trvalého pobytu v obci.
Přihlášky je možné podat do všech školek zřízených městem Černošice (nutno
samostatně).

z radnice

Jednou větou...
• V noci ze soboty na neděli 19. - 20. 3. 2016
proběhne na železnici avizované broušení kolejí
v Černošicích, jehož cílem je snížení hlučnosti;
vzhledem k rozsahu dopravy se práce musejí
provádět přes noc a samotná akce bude spojená
s určitou hlukovou zátěží. Podle informace SŽDC
by přínos měl být nejprve dílčí, následně, po tzv.
zajetí koleje (cca 2-3 týdny), by se situace měla
dále zlepšit.
• Zprávu o ztraceném štěňátku zveřejněnou na
městské facebookové stránce sdílelo tolik lidí
i všem svým přátelům, že během pouhých 24 hodin dne oslovila 22 845 lidí; ke svému páníčkovi
se vrátilo během chvilky. (Pro srovnání, obvyklý
dosah městských příspěvků je kolem tisíce… ;-))
• Náklad Informačního listu se od března zvýšil
již na 3000 kusů a je tedy už o 30 % vyšší než
na konci roku 2010, kdy byl zaveden současný
formát a nastaveny ceny inzerce; rada města
schválila zvýšení cen komerční inzerce o 10 %,
s výjimkou dvou nejmenších velikostí inzerátů,
využívaných např. místními živnostníky, kde cena
200 a 500 Kč zůstává beze změny.
• K zápisu do Základní školy přišlo 128 dětí;
vedení školy předpokládá, že letos bude pět prvních tříd (o jednu méně než loni).
• Proběhlo prověření objízdných tras po městě
pro případ rekonstrukce krajské silnice II/115 –
tato možnost se konečně ukazuje jako reálná;
oprava je nutná a pomůže bezpečnosti i vzhledu
města, ale její realizace s sebou samozřejmě přinese nemalé komplikace v dopravě.

• Rada schválila firmě Chládek & Tintěra posun
termínu pro dokončení sportovní haly na konec
dubna – důvodem jsou zejména změny v průběhu stavby; současně se intenzivně řeší rozhodnutí o kvalitním ozvučení, o promítací technice,
nákupu sportovního náčiní aj.
• Po předvánočních 180 výtiscích velké knihy
o Černošicích vydané panem Z. Bergmanem ve
spolupráci s městem se jen zaprášilo; rada na
konci února schválila limitovaný dotisk – o dostupnosti knihy (cca v dubnu) Vás pak informovat.
• Aktualizovaný seznam dárců a sponzorů sportovní haly přinese Informační list opět v příštím
čísle.
• Černošický chovatel králíků p. P. Janoušek
získal se svými kalifornskými králíky medaili na
Evropské výstavě drobného zvířectva ve francouzských Métách; informaci městu poskytl
Český svaz chovatelů.
• Stavba nového centrálního vchodu a šaten si
zřejmě vyžádá rozšíření letních prázdnin o dva
týdny – zda do června nebo září bude záviset
na předpokládaném harmonogramu, který v nejbližší době vzejde z finalizované projektové dokumentace a procesních lhůt výběrového řízení;
stavba bude muset zcela uzavřít současný vchod
a přerušit krček mezi nejstarší budovou a budovou s jídelnou. Provoz školní družiny v budově A
bude zachován, resp. rozšířen i na dopolední hodiny, ovšem bez podávání obědů. Změna v ukončení nebo začátku školního roku se nebude týkat
žáků v budově v Komenského ulici. O konečném
rozhodnutí samozřejmě bude škola informovat
rodiče přímo.
• Při nejbližším odečtu vodoměrů bude všem

Vítání občánků
Vítání nových občánků je velmi příjemnou místní tradicí, kterou chceme
držet a roztomilé přírůstky naší místní komunity vždy náležitě přivítat a odměnit malým dárkem.
Další vítání občánků plánujeme na 27. května 2016 od 16 hodin
v městském sále v Centru Vráž. Přihlásit se můžete již nyní na emailu
eva.rehorova@mestocernosice.cz, nebo na telefonu 221 982 526.
Eva Řehořová, matrikářka
FOTO: Martina Řehořová

zákazníkům nabídnuta možnost zasílání faktur
v elektronické podobě - cílem je úspora papíru
a životního prostředí, snížení finančních nákladů,
které v důsledku platí vždy zákazník, a také větší
komfort.
• Ve čtvrtek 22. března od 15.00 do 18.00
bude pro nejširší veřejnost i pro všechny děti
otevřena k prohlídce nová půdní vestavba školy
– vzniklo zde několik nových učeben i s příslušenstvím, včetně jazykové učebny, knihovny, počítačové laboratoře, výtvarného ateliéru. Interiér
vč. vestavného nábytku byl navržen architekty,
škola učebny vybavuje dalším nábytkem a také
počítačovou a audiovizuální technikou. Částkou
250.000 Kč podpořila moderní vybavení učeben
Americká obchodní komora, které tímto velmi děkujeme. Využití bude možné i pro některé aktivity
pro širší veřejnost, například jazykovou výuku.
• Česká pošta s.p. stále ještě nepodepsala
smlouvu o smlouvě budoucí na nájem nových
prostor, které se pro ni město chystá vybudovat v přístavbě nové radnice; přestože Pošta je
u projektu od samého začátku a její zástupci se
dokonce podíleli na výběru vítězného architektonického návrhu v roce 2012, vnitřní dispozice
prostor byly upravovány přesně jim na míru, další
postup jednání s tímto státním podnikem je už
velmi dlouho značně tristní
– opakovaně se mění zodpovědné osoby, vázne komunikace, věci se nehýbou.
Filip Kořínek,
starosta@mestocernosice.cz

Důležitá telefonní čísla
Tísňové linky
112 Tísňová volání - centrální číslo
158 Policie
155 Záchranná služba
150 Hasiči - centrální číslo
156 Městská policie - centrální číslo MP
606 707 156 Městská policie Černošice
724 060 620 Městská policie Černošice
251 640 150	Sbor dobrovolných hasičů Mokropsy
Technické a havarijní služby
840 850 860 Poruchy dodávky elektřiny (ČEZ Distribuce)
602 324 785 	Poruchy vodovody a kanalizace (Aquaconsult)
1239		
Poruchy plyn (RWE)
800 101 109	Poruchy veřejného osvětlení (Eltodo)

-- Vítání občánků je příjemnou tradicí. --

724 126 770	zprávy o závadách a nedostatcích ve městě
(také na mail: problem@mestocernosice.cz)

Informační list – periodický tisk územně-správního celku města Černošice
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spol. s r.o., Černošice | Evidenční číslo: MKČR 14138 | Náklad: 3 000 výtisků | Redakce si vyhrazuje právo krátit a upravovat příspěvky po stylistické stránce. Nevyžádané rukopisy, fotografie ap. se nevracejí. | Uzávěrka příštího čísla je ve čtvrtek 17. března.
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z radnice

Z 50. mimořádného jednání Rady města Černošice (18. 1. 2016)
Rada města Černošice:
• bere na vědomí 1) informace o vyhlášené dotační výzvě č. 15 MMR ČR z IROP na podporu
infrastruktury pro předškolní vzdělávání a možnosti financovat vybavení interiéru mateřské
školy včetně vybavení jejího zázemí z dotačních
prostředků jako způsobilý výdaj v rámci hlavních
podporovaných aktivit, 2) informace o cenových
nabídkách napřímo oslovených projekčních kanceláří na zhotovení projektové dokumentace volného a vestavěného interiéru;
• souhlasí s výběrem nejvhodnější nabídky společnosti ov architekti s.r.o. na zpracování projektové dokumentace volného a vestavěného
interiéru MŠ v Husově ul. za 45.000 Kč bez
DPH; schvaluje 1) zadání veřejné zakázky přímým oslovením 3 dodavatelů formou e-mailu, 2)
návrh smlouvy o dílo č. 26/2016 a její uzavření
se společností ov architekti s.r.o. na zpracování
projektové dokumentace volného a vestavěného
interiéru na akci „Mateřská škola v Husově ulici,

Černošice“, 3) návrh smlouvy o dílo č. 25/2016
a její uzavření se společností rala, s.r.o. (ra 15
architektonická projekční a konzultační kancelář)
na zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby na akci „Mateřská škola v Husově
ulici, Černošice“ dle cenové nabídky schválené
usnesením rady R/49/26/2016;
• bere na vědomí informace o došlých nabídkách na zpracování projektové dokumentace na
výměnu tepelného zdroje v ZŠ Černošice–Komenského; souhlasí s cenovou nabídkou Aleše
Nacházela na zpracování projektové dokumentace na výměnu tepelného zdroje v ZŠ ČernošiceKomenského za 45.000 Kč (není plátcem DPH);
schvaluje návrh smlouvy o dílo (CES 33/2016)
a její uzavření s Alešem Nacházelem a městem
Černošice na zpracování projektové dokumentace na výměnu tepelného zdroje v ZŠ Černošice–Komenského;
• bere na vědomí 1) informace o vyhlášení dotační
výzvy č. 18 Ministerstva pro místní rozvoj ČR z In-

tegrovaného regionálního programu na podporu
bezpečnosti dopravy a cyklodopravy, 2) informace o cenových nabídkách napřímo oslovených
projekčních kanceláří na zhotovení jednostupňové projektové dokumentace stavebních úprav
chodníku v ul. Dr. Janského v Černošicích;
• souhlasí 1) s přípravou a podáním žádosti o poskytnutí dotace na projekt „Bezbariérové chodníky v ul. Dr. Janského, ul. Zd. Lhoty a ul. Říční
v Černošicích „ na MMR ČR v rámci IROP výzvy
č. 18, 2) s výběrem nabídky od společnosti PPU
spol. s r.o. na zpracování jednostupňové projektové dokumentace pro územní a stavební řízení
v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby
(DPS) za 129.000 Kč bez DPH; schvaluje 1) přímé oslovení minimálně 3 dodavatelů k předložení
nabídek, 2) návrh smlouvy o dílo č. 27/2016 a její
uzavření se společností PPU spol. s r.o. na zpracování jednostupňové projektové dokumentace
stavebních úprav chodníku v ul. Dr. Janského
v Černošicích za 129.000 Kč bez DPH.

Z 51. jednání Rady města Černošice (25. 1. 2016)
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJEKTU
Rada města Černošice:
• bere na vědomí informace o nutných stavebních
úpravách veřejného osvětlení v Sadové ulici v souvislosti s realizací investiční akce společnosti ČEZ
Distribuce; souhlasí s cenovou nabídkou společnosti ELEKTROŠTIKA, s. r. o. na realizaci nového
izolovaného vedení v Sadové ulici a části ulice
Radotínské vč. některých sloupů za cenu 31.621
Kč bez DPH;
• bere na vědomí informace o došlých nabídkách na zpracování projektové dokumentace na
stavební úpravy místních komunikací ulic Čajkovského, Tolstého, V Olšinách, Domažlická,
Jabloňová a chodníku podél ulice Dobřichovická; souhlasí s výběrem společnosti PPU spol.
s r.o. na zpracování projektové dokumentace
na stavební úpravy těchto komunikací a chodníků za 138.500 Kč bez DPH; schvaluje uzavření smlouvy č. 34/2016 se společností PPU
spol. s r.o. na zpracování této projektové
dokumentace;
• schvaluje dodatek č. 7 (CES 234/2014-2) pro
linku PID 315, dodatek č. 8 (CES 235/2014-2)
pro linky PID 415 a 601 a dodatek č. 12 (CES
236/2014-3) 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. 7 (CES 442/2015-2) pro
linku PID 313 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;
• souhlasí s uzavřením upravené dohody o splátkách (CES 9/2016) dlužné částky 13.560 Kč pro
č.p. 947;
• schvaluje 1) Smlouvu č. 41/2016 o zřízení služebnosti inženýrské sítě se společností VS Petrol pro uložení vodovodní přípojky na pozemcích
parc. č. 4271/25 a parc. č. 4271/12 oba v obci a
k. ú. Černošice v Radotínské ulici za jednorázovou
úhradu 600 Kč bez DPH, 2) Smlouvu č. 42/2016
o zřízení služebnosti inženýrské sítě se společností VS Petrol pro uložení kanalizační přípojky na

pozemcích parc. č. 4271/38, parc. č. 4271/25
a parc. č. 4271/40 a parc. č. 4271/55, všechny v obci a k. ú. Černošice v Radotínské ulici
za jednorázovou úhradu 2.600 Kč bez DPH, 3)
Smlouvu č. 43/2016 o zřízení služebnosti stezky
a cesty se společností VS Petrol k pozemkům
parc. č. 4271/25 a parc. č. 4271/12, oba v obci
a k. ú. Černošice v Radotínské ulici. Služebnost
stezky a cesty se zřizuje bezúplatně;
• rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky společnosti NOSCO, s.r.o. ve výši 63.444 Kč bez DPH
(režim přenesení daňové působnosti) na úpravu
elektroinstalace vrtu C4.
FINANČNÍ ODBOR
Rada města Černošice:
• souhlasí s použitím rezervního fondu Mateřské
školy Barevný ostrov, příspěvkové organizace na
pokrytí ztráty hospodaření vzniklé za 2015 ve výši
31.653,89 Kč dle žádosti ředitelky školy;
• schvaluje rozpočtové opatření č. 6.
NÁVRHY ČLENŮ RADY MĚSTA
Rada města Černošice:
• bere na vědomí informaci starosty o předpokládaném požadavku na spolufinancování černošického karnevalu a mikulášských trhů; souhlasí
s příslibem finanční podpory pro černošický karneval a mikulášské trhy jako městských slavností
s oficiální podporou města Černošice, a to do maximální výše 20 tis. Kč ročně na každou z akcí;
• souhlasí se změnou sídla dětského pěveckého
sboru Chorus Angelus z MěÚ Černošice, Riegrova 1209, Černošice na adresu ZUŠ Černošice,
Střední 403, Černošice;
• souhlasí s podporou akce „Vlajka pro Tibet“;
• souhlasí s poskytnutím dotace paní J. M. ve výši
1.815 Kč na pokrytí nákladů za práci energetického specialisty;
• schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace
č. 46/2016, dle přílohy;
• souhlasí s poskytnutím dotace paní M. K. ve výši
1.815 Kč na pokrytí nákladů za práci energetického specialisty; schvaluje smlouvu o poskytnutí
dotace č. 45/2016;
• bere na vědomí zápis z 9. zasedání komise pro
vzhled města a životní prostředí ze dne 13. 1.
2016.

ÚSEK PRÁVNÍ
Rada města Černošice schvaluje Darovací smlouvu mezi městem a manželi T. o poskytnutí daru ve
výši 50.000 Kč na podporu výstavby sportovní haly.
ÚSEK PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ A KOMUNIKACE
Rada města Černošice bere na vědomí Zprávu
a doporučení hodnotící komise pro veřejnou zakázku „Analýza rizik kontaminovaného území - bývalá
skládka tuhých komunálních odpadů U Dubu v Černošicích“ - vyloučení nabídek; rozhoduje 1) o vyloučení nabídky uchazeče ENVIREX, spol. s r. o.,
IČ: 47914700 pro nesplnění požadavků zadavatele
uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, 2) o vyloučení nabídky uchazeče CHEMCOMEX
Praha, a.s., IČ: 25076451 pro nesplnění požadavků
zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky.
BODY PROGRAMU DODATEČNĚ ZAŘAZENÉ ČI
URAVOVANÉ
Rada města Černošice:
• schvaluje 1) vyhlášení výběrového řízení na nákup nového ručního laserového měřiče rychlosti
pro Městskou policii Černošice dle přiložené
zadávací dokumentace, 2) předložený návrh na
složení hodnotící komise, 3) rozpočtové opatření
č. 7;
• souhlasí s přijetím účelově určeného finančního
daru od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci
projektu Obědy pro děti, pro ZŠ Černošice;
• bere na vědomí informaci o Programu 2016 pro
poskytování dotací z rozpočtu Středočeského
kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek; schvaluje podání žádosti o dotaci
na projekt „Oprava schodiště u ZUŠ Černošice“
z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského
Fondu kultury a obnovy památek a závazek spolufinancování projektu v minimální výši 5 % z celkových uznatelných nákladů projektu;
• souhlasí s cenovou nabídkou pana Jaroslava
Svobody ve výši 39.570 Kč (není plátce DPH) na
dodávku a instalaci 3 ks zabezpečovacího systému pro vodní vrty C1 až C3 v ulici Radotínská;
schvaluje rozpočtové opatření č. 8 dle přílohy
k tomuto usnesení.

Z 52. mimořádného jednání Rady města Černošice (3. 2. 2016)
Rada města Černošice bere na vědomí nabídky služeb - zpracování Studie
proveditelnosti a podání žádosti o dotaci IROP výzva č. 19 „Technika pro integrovaný záchranný systém“; schvaluje 1) výběr vítězné nabídky - Anylopex plus
s.r.o. - za cenu 77.440 Kč s DPH, 2) rozpočtové opatření č. 11; souhlasí s uza6

vřením příkazní smlouvy se společností Anylopex plus s.r.o. na vyhotovení Studie
proveditelnosti a dalších příloh žádosti a podání žádosti o dotaci IROP výzva č. 19
„Technika pro integrovaný záchranný systém“.

z radnice

Z 53. jednání Rady města Černošice (8. 2. 2016)
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJEKTU
Rada města Černošice:
• nesouhlasí s posunem termínu k dokončení stavby sportovní haly do 15. 5. 2016; souhlasí s termínem dokončení stavby do 30. 4.
2016; schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo
č. 27/2015 se spol. Chládek & Tintěra, a.s., jehož předmětem je posun termínu k dokončení
stavby;
• souhlasí 1) se zahájením zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu pro zadání zakázky na
práce požadované objednatelem v rámci probíhající
výstavby sportovní haly u ZŠ Černošice, 2) s oslovením jednoho uchazeče, a to firmy Chládek & Tintěra,
a.s., která realizuje výstavbu sportovní haly; schvaluje znění výzvy vč. zadávací dokumentace a návrh
smlouvy o dílo na tuto akci; uděluje výjimku z počtu
podaných nabídek a lhůty pro podání nabídek dle čl.
5.1 a čl. 5.2 vnitřní směrnice pro zadávání veřejných
zakázek;
• souhlasí se zveřejněním záměru výpůjčky pozemku parc. č. 5342 v osadě Pod Hladkou
skalou;
• souhlasí s úpravou nájemného pro rok 2016 v návaznosti na uzavřené nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor o inflační koeficient 0,3 % podle
předloženého návrhu;
• bere na vědomí žádost Alana Kellnera o pronájem
veřejného prostranství Sportparku Berounka pro
hostování cirkusu Kellner na tři dny v březnu 2016;
schvaluje znění smlouvy o podmínkách užívání
veřejného prostranství; souhlasí s poskytnutím veřejného prostranství za poplatek 3.600 Kč a s uzavřením smlouvy o podmínkách užívání veřejného
prostranství;
• bere na vědomí výzvu Odboru stavební úřad MěÚ
Černošice z 28. 1. 2016.

vaného území - bývalá skládka tuhých komunálních
odpadů U Dubu v Černošicích“ k výběru nejvhodnější nabídky; rozhoduje v souladu se základním hodnotícím kritériem nejnižší nabídkové ceny o výběru
nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o., IČ: 15053695,
s nabídkovou cenou 172.343 Kč bez DPH;
• bere na vědomí zprávu a doporučení hodnotící
komise v rámci veřejné zakázky „Analýza rizik kontaminovaného území - bývalá skládka tuhých komunálních odpadů U Dubu v Černošicích“ - vyloučení
nabídky uchazeče; rozhoduje o vyloučení nabídky
uchazeče VODNÍ ZDROJE, a.s., IČ: 45274428,
jelikož uchazeč ve lhůtě stanovené zadavatelem písemně nezdůvodnil mimořádně nízkou nabídkovou
cenu;
• rozhodla o námitkách uchazeče ENVIREX, spol.
s r. o., IČ: 00241121, proti jeho vyloučení ze zadávacího řízení tak, že námitkám se vyhovuje; Nabídka uchazeče se opětovně zařazuje do zadávacího
řízení.
Návrhy členů rady města
Rada města Černošice
• schvaluje Statut a jednací řád komisí Rady města
Černošice;
• souhlasí s poskytnutím dotace paní I. L. ve výši
3.000 Kč na pokrytí nákladů za práci energetického
specialisty; schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace
č. 53/2016.

FINANČNÍ ODBOR
Rada města Černošice schvaluje rozpočtové opatření č. 10 a 13.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Rada města Černošice:
• souhlasí s předloženou žádostí o dotaci na výkon
sociální práce pro rok 2016;
• souhlasí s přijetím žadatelů o byt do DPS Černošice v pořadí navrženém sociální komisí; nesouhlasí
s poskytnutím příspěvku 1.400 Kč měsíčně na úhradu obědů a jejich dovozu černošické občance a jejímu synovi; bere na vědomí zápis z 11. zasedání
sociální komise.

ÚSEK PRÁVNÍ
Rada města Černošice:
• bere na vědomí zprávu a doporučení hodnotící komise pro veřejnou zakázku „Analýza rizik kontamino-

Odbor vnitřních věcí
Rada města Černošice:
• schvaluje 1) nákup nábytku pro odbor přestupků 2
ks skříní a 3 ks židlí OKLAHOMA, 2) postup pod-

le čl. 4.1 vnitřního předpisu č. 5 (směrnice města
o zadávání veřejných zakázek); rozhoduje o výjimce
z počtu předložených nabídek dle čl. 4.1 vnitřního
předpisu č. 5 (směrnice města o zadávání veřejných
zakázek); souhlasí 1) s cenovou nabídkou firmy Profil Nábytek a.s. IČ: 48202118, v hodnotě 25.539 Kč
s DPH, 2) s rozpočtovým opatřením z rezervy pana
tajemníka;
• schvaluje nákup inzertního balíčků Kombi5 na portále Jobs.cz.
Body dodatečně zařazené či upravované
Rada města Černošice:
• bere na vědomí informace o nutnosti dopracování prováděcí projektové dokumentace na stavební
úpravy a přístavbu budovy č. p. 259 v Černošicích
pro účely vyhlášení veřejné zakázky na zhotovitele
stavby; souhlasí s nabídkou společnosti JESTICO
+ WHILES ARCHITECTS, s.r.o na dopracování prováděcí projektové dokumentace na stavební úpravy
a přístavbu budovy č. p. 259 v Černošicích za celkovou cenu cca 174.000 Kč bez DPH;
• bere na vědomí žádost spol. Finders production
s.r.o. o zábor veřejného prostranství pro parkování
a umístění filmové techniky v ulici Sadová a Boženy
Němcové z důvodu natáčení ve dnech 20. 2. 2016
a 21. 2. 2016; souhlasí 1) se záborem 250 m2 veřejného prostranství v ulici Sadová dne 20. 2. 2016
a 21. 2. 2016 za poplatek 5.000 Kč za podmínky, že
bude vždy zachován průjezd jedním jízdním pruhem
a nelze parkovat v zelených pásech, 2) se záborem
225 m2 veřejného prostranství v ulici Boženy Němcové dne 20. 2. 2016 a 21. 2. 2016 za poplatek
4.500 Kč za podmínky, že bude vždy zachován průjezd jedním jízdním pruhem a nelze parkovat v zelených pásech;
• souhlasí s poskytnutím dotace paní A. S. ve výši
3.000 Kč na pokrytí nákladů za práci energetického
specialisty; schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace
č. 57/2016;
• rozhodla o námitkách uchazeče CHEMCOMEX
Praha, a.s., 25076451 ze dne 5. 2. 2016 proti jeho
vyloučení ze zadávacího řízení tak, že námitkám se
vyhovuje; rozhodnutí je přílohou tohoto usnesení.
Nabídka uchazeče se opětovně zařazuje do zadávacího řízení.

Z 54. mimořádného jednání Rady města Černošice (15. 2. 2016)
Rada města Černošice bere na vědomí informace o nutnosti dopracování prováděcí projektové dokumentace na Centrální vstup a šatny ZŠ Černošice Mokropsy
po provedené externí kontrole s cílem zkrácení doby výstavby s ohledem na provoz
školy, a to pro účely vyhlášení veřejné zakázky na zhotovitele stavby; rozhoduje o výjimce dle části třetí bodu 4 směrnice města o zadávání veřejných zakázek (počet

předložených nabídek); souhlasí s nabídkou společnosti Grido, architektura a design, s.r.o. (původní zpracovatel dokumentace) na dopracování prováděcí projektové
dokumentace na Centrální šatny ZŠ Černošice za celkovou cenu 76.000 Kč bez
DPH (91.960 Kč s DPH).

Z 11. zasedání Zastupitelstva města Černošice (20. 1. 2016)
Zastupitelstvo města Černošice:
• schvaluje rozpočtové opatření č. 4;
• bere na vědomí informaci o studii Protipovodňové
ochrany dolní Berounky - studie retenční nádrže; souhlasí se záměrem zpracování studie retenční nádrže
- protipovodňové ochrany údolí Berounky s. p. Povodí
Vltavy; připojuje se ke stanovisku svazku obcí Region
Dolní Berounka ze dne 17. 12. 2015; konstatuje, že
retenční nádrž chápe jako jednu z možných variant řešení protipovodňové ochrany údolí Berounky;
• schvaluje záměr bezúplatného převodu lávky pro
pěší a cyklisty přes řeku Berounku (město Černošice
a městská část Praha - Lipence);
• schvaluje 1) Smlouvu o poskytnutí dotace č.
1/2016 dle přílohy tohoto usnesení mezi městem a SK
Černošice ve výši 400.000 Kč na financování nákupu
elektrické rolby (celková cena 3.567.290 Kč), 2) rozpočtové opatření č. 3;
• revokuje bod I. odst. 1 usnesení č. Z/10/3/2015
v části, ve které zastupitelstvo schválilo program pro poskytnutí dotace v oblasti sociální pro rok 2016; schvaluje Program pro poskytnutí dotace z rozpočtu města
Černošice v oblasti sociální pro rok 2016;
• bere na vědomí informaci o změně právní úpravy

odměňování za výkon funkce členů zastupitelstev dle
nařízení vlády č. 352/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce
členům zastupitelstev, s účinky od 1. 1. 2016;
• bere na vědomí dopisy adresované zastupitelstvu
města Černošice panem J. P.; schvaluje text odpovědi
na dopisy;
• bere na vědomí přijetí daru ve výši 1.900.000
Kč od společnosti p.k. Solvent s.r.o. podle uzavřené
smlouvy č. 331/2014;
• schvaluje Prohlášení č. CES 561/2015, kterým
Město Černošice uzná vlastnictví České republiky, právo hospodaření Správa železniční dopravní cesty, státní
organizace (právní nástupce organizace Československé státní dráhy v Praze) k pozemkům parc. 6192/59
a 6192/62 v obci a k. ú. Černošice (u mokropeského
nádraží);
• schvaluje záměr prodeje pozemků města parc. č.
4032 a 4033/2 o celkové výměře 137 m2 v obci a k. ú.
Černošice (os. Na Klůčku) za min. cenu 500 Kč/m2;
• neschvaluje záměr prodeje nově vzniklého pozemku parc. č. 5839/7 o výměře 198 m2 v obci a k. ú.
Černošice v ulici Dr. Janského;
• schvaluje záměr prodeje nově vzniklého pozemku

parc. č. 4271/81 o výměře 78 m2 v obci a k. ú. Černošice v ul. Radotínská za minimální nabídkovou cenu
3.000 Kč/m2;
• schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č.
2750/1 o výměře cca 40 m2 v obci a k. ú. Černošice
v ulici K Lesíku za minimální nabídkovou cenu 3.000
Kč/m2;
• schvaluje kupní smlouvu č.569/2015, jejímž předmětem je prodej pozemků parc. č. 3935/29 o výměře
76 m2 a pozemku parc. č. 3935/30 o výměře 273 m2
oba v obci a k. ú. Černošice v ulici V Habřinách manželům V. za částku 501 Kč/m2;
• schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí kupní mezi
městem a QST Invest s.r.o. o koupi pozemku parc.
č.2657/10 v obci a k. ú. Černošice o výměře 5 340 m2
za cenu 14.356.500 Kč;
• souhlasí s přípravou a podáním žádosti o dotaci na
výstavbu nového sportovního areálu v Černošicích na
MŠMT ČR; prohlašuje, že má město Černošice zajištěny finanční prostředky v min. výši 50 % z celkových
nákladů projektu „Sportovní areál Černošice“;
• ukládá Radě města Černošice odpovědět na otázky
k bodům A-H, které jsou uvedeny v zápise z kontrolního
výboru ze dne 26. 11. 2015.
7

z radnice

Pravidelný svoz
bioodpadu opět
od března
Od 2. března 2016
až do 14. prosince 2016 probíhá
opět každou středu
svoz bioodpadu od nemovitostí.
Upozorňujeme občany, že nádoby na
bioodpad jsou hnědé barvy. Pokud použijete nádobu jiné barvy, musí být zřetelně
označena nápisem bioodpad.
K odstranění bioodpadu lze celoročně
využít i sběrného místa v OTS,
Topolská 660, Černošice, a to:
pondělí a středa 7.00 – 17.00
sobota 8.00 – 12.00
Bližší informace na telefonním čísle:
251 641 183.
Renáta Petelíková, vedoucí odboru TS

Senior transport
Kvalitní podzim života, z. ú., Vestec nabízí
přepravu imobilních osob automobilem s nainstalovanou plošinou pro nakládání a přepravu invalidního vozíku, a dalšími sedadly
pro 2 + 1 osobu.
Bližší informace na tel. 603 463 133 nebo
na www.kvalitnipodzimzivota.cz.
Jaroslava Krčilová,
sociální pracovník MěÚ Černošice

AKCE VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY JARO 2016
12. 3. od 8.00 – 12.00
n

Mokropeská (roh na Višňovce) n Vráž (samoobsluha U Vávrů) n U Mašitů (Jičínská) n Mokropsy (Šeříková) n

19. 3. od 8.00 – 12.00
n

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

26. 3. od 8.00 – 12.00
n

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

2. 4. od 8.00 – 12.00
n

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

9. 4. od 8.00 – 12.00
n

Chatové osady n Na Vírku n Na Drahách (u hřiště) n V Habřinách n V Lavičkách n

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

Výzva pro černošické podnikatele
Na webu města www.mestocernosice.cz máme v sekci Obchody a služby
seznam nám známých místních provozoven rozdělený dle kategorií (potraviny, lékárny, řemesla atd.). Tyto informace mohou sloužit občanům při
vyhledávání nabídky v oboru, který hledají, a zároveň místním podnikate8

lům a živnostníkům jako reklama jejich služeb. Chtěli bychom tedy požádat
Vás, kdo byste chtěli své kontakty na web doplnit, případně upravit či smazat, abyste kontaktovali Adélu Červenkovou na emailu adela.cervenkova@
mestocernosice.cz nebo na tel. č. 602 342 655. Děkujeme!
Adéla Červenková,
odbor kultury

z radnice

Blíží se splatnost poplatku za komunální odpad!
Poplatek za komunální odpad je nově 600 Kč za poplatníka.
NEZAPOMEŇTE, PROSÍM, ZMĚNIT ČÁSTKY TRVALÝCH PŘÍKAZŮ.
SAZBY A TERMÍNY SPLATNOSTI
Sazby všech poplatků a termíny splatnosti
jednotlivých poplatků určuje Obecně závazná
vyhláška č. 4/2012 o místních poplatcích, ve
znění vyhlášky č. 2/2014 a nově také 2/2015.
Úplné znění vyhlášky je zveřejněno na webu
města, najdete zde informace o vzniku a zániku
poplatkové povinnosti, o možnostech osvobození, apod.
Nejčastějšími poplatky jsou poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů (dále jen poplatek za odpad) a poplatek
za psa.
Poplatek za odpad
Sazba poplatku za likvidaci odpadu je NOVĚ
stanovena na 600 Kč za poplatníka (nemovitost)
a kalendářní rok. Termín pro zaplacení je do 31.
března běžného roku, pokud jste si zvolili možnost hradit poplatek ve dvou splátkách, termín
pro zaplacení druhé části poplatku je do 30.

FOTO: Petr Kubín

září. Číslo účtu ani variabilní symboly platby se
nemění, pro zadané trvalé příkazy změňte prosím částky.
Pokud u Vás došlo ke změně počtu poplatníků, případně chcete provést jakékoli jiné změny
(rozložit poplatek na splátky, atd.) či získat další
informace, kontaktujte nás.
Poplatek za psa
Sazba poplatku za psa je 700 Kč (snížená 200 Kč) za kalendářní rok, za 2. a každého dalšího psa 1.400 Kč (snížená 300 Kč).
Termín pro zaplacení je 31. května běžného
roku, pokud jste si zvolili možnost hradit poplatek ve dvou splátkách, termín pro zaplacení druhé části poplatku je do 31. října.
Kontakt: pí. Ovečková, tel: 221 982 518,
e-mail: dagmar.oveckova@mestocernosice.cz.
JAK ZAPLATIT POPLATEK
• převodem na účet města,
• v hotovosti na pokladnách MěÚ (Praha 2 -

Hledáme provozovatele
občerstvení
ve sportovní hale

V nově postavené sportovní hale u základní školy
v Mokropsech budou k dispozici krásné prostory
k pronájmu pro provoz celodenního občerstvení/
kavárny. Celková plocha pronajímaných prostor
činí cca 80 m2 a z části bude vidět přímo na hrací plochu. Součástí pronájmu bude
i možnost umístění venkovní zahrádky. Pokud máte zájem si tyto prostory pronajmout,
napište prosím do 15. 3. 2016 e-mail na petr.wolf@mestocernosice.cz.
Následně proběhne osobní setkání s jednotlivými zájemci.
Petr Wolf, místostarosta

Průzkum
V lednu jsme na webu http://cernosice.enazor.
cz/ spustili druhou vlnu průzkumu, jehož cílem
bylo získat zpětnou vazbu k několika základním
aspektům života ve městě. Tentokrát se otázky
zaměřovaly především na dopravu a také hazard. Svým názorem přispělo celkem 197 respondentů, jimž tímto velmi děkujeme! Zde jsou
výsledky:
1. Souhlasíte s tím, že vedení města podporuje posílení příměstské osobní vlakové
dopravy na deseti minutový takt (dnes je ve
špičce interval vlaků v průměru 15 minut)?
- spíše ano, rozhodně ano: 147
- spíše ne, rozhodně ne: 50
2. V rámci rekonstrukce železniční tratě má
být přejezd v Radotínské ulici nahrazen podjezdem na úrovni Penny Marketu, kam silnič-

ní dopravu od stávajícího přejezdu přivede
přeložka krajské silnice podél trati. Souhlasíte s tímto řešením?
- spíše ano, rozhodně ano: 146
- spíše ne, rozhodně ne: 51
3. Ministerstvo dopravy vede Berounku
jako dopravní cestu a existuje záměr na její
splavnění pro rekreační a turistickou lodní
dopravu až po Beroun – znamenalo by ale
úpravy koryta, úpravy jezů, vybudování zdymadel. Svazek obcí Region Dolní Berounky
vydal zásadní negativní stanovisko. Jaký je
Váš názor?
- Je mi to jedno: 16
- Jsem proti splavnění Berounky od Prahy po
Beroun: 112
- Nemám v této věci dostatek informací: 52
- Podporuji úpravu Berounky pro motorovou lodní dopravu: 17

Podskalská 19; Černošice - Riegrova 1209,
Topolská 660 - areál TS) – každý den v úředních hodinách,
• prostřednictvím složenky na poště.
Pro platbu prostřednictvím účtu prosíme, uvádějte správné číslo účtu a správný VS - bylo uvedeno na složenkách zaslaných v roce 2012 a od
té doby se nezměnilo, případně pokud složenku
nemáte k dispozici, údaje je vždy možné zjistit
na finančním odboru – místní poplatky.
Podrobný přehled možných plateb, účtů, termínů a variabilních symbolů je aktuálně uveden
na www.mestocernosice.cz 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.
Městský úřad nabízí možnost informovat poplatníky o blížících se termínech splatnosti jednotlivých poplatků. Rozesílané zprávy budou mít
obecný charakter, konkrétní detaily prosím řešte
na uvedených kontaktech. Informace zveřejňujeme také na webu města.
NÁLEPKY NA POPELNICE PRO ROK
2016 NEJSOU 
Jana Ullrichová

Daňové přiznání
za rok 2015
možnost konzultace
s pracovníky
Finančního úřadu

Kdy: čtvrtek 17. 3., 13.00-18.00
Kde: zasedací místnost Městského úřadu Černošice, Riegrova 1209
Pracovníci Finančního úřadu pro Středočeský kraj, Územního pracoviště Praha-západ obdobně jako v minulých letech umožní
daňovým poplatníkům, aby si v klidu - bez
front a v „domácím“ prostředí mohli vyřídit
své záležitosti.
V rámci těchto úředních hodin mohou daňoví poplatníci platně podat daňové přiznání
a mohou získat pomoc při vyplnění daňového přiznání do příslušných formulářů.
Magdalena Košťáková

4. Kterou z následujících možností řešení
omezení hazardu v Černošicích byste preferoval(a)?
- Částečné omezení heren: zakázané lokality
(širší centrum, kolem škol atp.), povinná zavírací doba heren atp. (přínos do rozpočtu nelze
posoudit): 68
- Ponechání omezení hazardu v současném stavu, bez redukce výherních automatů (příjem do
rozpočtu města): 22
- Striktní zákaz herního průmyslu na území města
Černošic (příjem do rozpočtu redukován o 1,3
mil. Kč ročně): 106
- bez odpovědi: 1
Podpořeno grantem z Islandu,
Lichtenštejnska a Norska v rámci
EHP fondů. www.fondnno.cz
a www.eeagrants.cz.
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z města a okolí
K anketě na webu města
V únorovém Infomačním listu jsem se dočetl, že město provádí anketu sestávající ze čtyř
dotazů. První z nich směřoval na to, zda si
přejeme desetiminutové intervaly vlaků. To je
jistě lákavé. Kdo by byl proti? Škoda jen, že
zde chyběl i dotaz na nutnou výstavbu protihlukových stěn. Ty chceme nebo nechceme? Druhý dotaz se týkal podjezdu pod tratí
na úrovni Penny Marketu, což je také lákavé
řešení. Škoda jen, že zde nezazněl i dotaz,
zda nebude vadit, když auta v dopravní špičce
po realizaci podjezdu stejně zastaví dva až tři
semafory u napojení ulic Dr. Janského, Karlštejnská a Komenského. Třetí dotaz zněl, zda
by občané souhlasili se splavněním Berounky
do Berouna. Proč tento dotaz nepoložil starosta občanům ještě před tím, než daroval
za asistence dalších deseti zastupitelů lávku

z vašich názorů

Praze? Splavnit Berounku teď bude o to jednodušší. Na čtvrtý dotaz na výherní automaty
by si radní mohli odpovědět sami a zbývající
koalici předložit návrh na jejich zákaz na území Černošic; i opozice by ho jistě podpořila.
Anketu určenou obyvatelům Černošic bych
přirovnal k situaci, kdy se zeptáte svých zaměstnanců, zda chtějí zvýšit plat o 100 %,
a nějak jim pozapomenete říct, že tak učiníte
za předpokladu, že jim prodloužíte pracovní
dobu o 8 hodin denně. Je jistě dobře, že město provádí u svých občanů dotazníkové šetření. Je ale škoda, že odpovědi na takto účelově
položené dotazy jen ukážou, že téměř všichni
chceme desetiminutové intervaly a podjezd
pod tratí nám nevadí. Příště bych se přimlouval za to, aby v anketě byly uvedeny i nepodbízivé dotazy a jasně zaznělo i to, že po rekonstrukci železnice nebude všechno jen růžové.
Bez toho je taková anketa k ničemu.
Tomáš Jandura, zastupitel Trojlístek

V roce 2015 došlo k vyřazování nepohodlných článků z černošických IL.
Články byly odsunuty do nečtené rubriky na městském webu.
V minulém roce se v IL rozšířily tyto praktiky:
• Šedivé rámečky okamžitých reakcí zastupitelů porušují Pravidla pro vydávání IL čl. 7 / 4 a, b.
Jsou určeny pro vyjádření dotčeného občana. Namísto toho jsou v textu
rámečku příspěvky občanů znehodnocovány, zesměšňovány a významově
posouvány. Reakce zastupitelů ubírají už tak omezený prostor rubriky Z vašich názorů.
• Redakce neinformuje, že článek nebude v tištěné verzi zveřejněn a není
prováděna autorizace upraveného textu.
• Selektivní nedodržování pravidel o max. počtu 1800 znaků
M. Kozel (TOP 09) – vulgarita v titulku, 2100 znaků
P. Cejnar (VČ) – 3900 znaků
L. Müllerová (matka zastupitele VČ) pochvalný článek na fungování radnice
– 3400 znaků

Vyjádření redakční rady
Vydavatelem IL je Město Černošice. Nejjednodušším způsobem, jak dostat
odpověď na otázku z titulku je tedy dotázat se zastupitelů na jejich další
schůzi. Redakce došlé příspěvky do rubriky „Z vašich názorů“ sama neupravuje a není její povinností pisatelům oznamovat způsob zveřejnění příspěvků. Editorka má právo sestavit časopis dle svého uvážení. Odpověď na

V sobotu 13. 2. se uskutečnil 2. ročník Gymnastiky v barvách pro rodiče a naše děti. Za
slovíčkem „se uskutečnil“ se však skrývá
spousta práce spojených s přípravami a hlavně
nadšení černošických gymnastek a gymnastů.

Dolní Černošice – lávka – Praha?
Na posledním zasedání zastupitelstvo Černošic
rozhodlo o záměru bezúplatného převodu lávky
městu Praze. S tímto záměrem nelze souhlasit.
Očekával bych, že zastupitelstvo bude požado-
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Doplnění otázek
Vážení občané naší Černošické komunity,
Prosím o zodpovězení doplňujících otázek
k průzkumu : http://cernosice.enazor.cz
1.	Souhlasíte s vykácením všech stromů
v majetku města na veřejném
prostranství?
2.	Souhlasíte se zavedením odtoku splaškových vod po povrchu?
3.	Souhlasíte se zavedením neomezené
rychlosti automobilů v obci?
Předem děkuji za vaše případné odpovědi.
malis.premysl@seznam.cz
Pro urychlení ankety si troufnu odpovědět
za vás. NE
Přemysl Mališ, zastupitel ANO

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

Jak dál s pravidly pro vydávání informačních listů
města Černošic?

Poděkování za super akci

Názory zastupitelů

• Účelové vyřazování článků do webové rubriky Co se do IL nevešlo.
M. Pavlík – článek upozorňující na hlavní roli radnice v kolapsu ZŠ pro nedostatek místa přesunut do nečtené rubriky na webu
M. Vlček – článek o ZŠ vyřazen na web
J. Zelinková – Střední ulice - reakce na článek paní Müllerové na web
J. Jelínek – Stavba veřejně prospěšná – komu? na web
J .Landová – Otevřený dopis zastupitelstvu ve věci topolové aleje na web
M. Cibulka – Polemika k optimalizaci železniční tratě na web
P. Dražan – Kritické články se do IL příliš nehodí na web
Radnice by na podněty měla reagovat věcně bez emocí a nenasazovat
kritikům předem psí hlavu, protože pokud se takto nechová, znamená to, že
věcné diskuze není schopna.
Na stížnost přednesenou redakční radě v minulém roce jsme dosud nedostali uspokojivou odpověď. Názory běžných občanů v žádném IL nepřekročily 2/3 tiskové strany. Navrhujeme proto, aby, obdobně jako jinde, byly
články otiskovány i za cenu přidání jednoho dvoulistu a aby rubrika Co se do
IL nevešlo byla na webu zastavena pro další příspěvky.
Vyzýváme redakční radu, aby se zasadila o prosazení skutečně otevřených pravidel (viz dříve publikovaný text pana Oldřicha Kužílka).
Martin Pavlík, Jan Jelínek, o.s. Život na soutoku

stížnost pánů Jelínka a Pavlíka je k nalezení v zápise RR ze schůzky dne 11.
listopadu 2016, který je zveřejněn na webu města a dotčeným pánům byl
odeslán. V zápisech RR je možno dohledat řadu podnětů k úpravě Pravidel
pro vydávání IL, k formě i obsahu IL. Ve svých zápisech opakovaně zveme
jak zastupitele města, tak ostatní občany k účasti na našich schůzkách,
protože nové nápady a myšlenky vítáme.

O to víc je oceňujeme, že se nám věnovali nezištně a s úsměvem. Všechny děti byly šikovné
a díky příjemné atmosféře cvičily se zaujetím
a s chutí. A ta jim vydržela až do konce ke stolu
s vydatným občerstvením. A že dobrot bylo!
Jako rodiče jsme si pořádně protáhli svá těla
vat navrácení a připojení Dolních Černošic zpět
k městu a tímto napraví chybu minulosti. Lávka
slouží nejen občanům Černošic, ale také občanům Prahy. Měl by se tedy požadovat po Praze
příspěvek na opravu této lávky za její dlouhodobé užívání. Současný stav lávky neodpovídá její

Redakční rada

a s radostí objevili již nepoužívané svaly. Mnoho z nich také předvedlo obdivuhodné sportovní dovednosti. Úžasné bylo, že se podařilo
rozhýbat nejednoho rodiče. Moc děkujeme
a do 3. ročníku Sportu Zdar!
Žídkovi

důležitosti pro záchranu lidí a majetku v případě povodní, jak se v minulosti ukázalo. Město
Černošice společně s Prahou by měly tuto lávku
opravit a zároveň uvažovat o výstavbě nové lávky
nebo mostu.
Josef Potužák

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.

Černošice v informační válce proti Rusku ?
Chtěl bych tímto reagovat na článek pana starosty v minulém čísle IL se stejným titulkem
(ovšem bez otazníku).
Až do přečtení tohoto článku jsem vůbec
nevěděl, že jsem ve válce s Ruskem. Nevím,
co mám dělat. Nevím, jak my Černošice povedeme informační válku proti Rusku. V článku
žádná rada není.
V 50. letech jsme také bojovali, tu za mír, tu
proti válce v Korei, tu proti americkým agresorům, tu za Lumumbu. A se světovou politikou to
ani nehnulo. Máme nyní zase bojovat, tentokrát
v obráceném gardu?
Chápu, že pan starosta to myslel dobře, ale
prezentovat své světonázory v městském časopise ve jménu celých Černošic je poněkud

mimo jeho kompetence. Na to má snad jiné
platformy a chce-li změnit svět, tak musí do vysoké politiky.
Ve svém článku se stále ohání agresivní ruskou propagandou. Ale propagandu v širším slova smyslu máme přece stále kolem nás. Začíná
to propagandou našich osobních, obecních
a státních zájmů, pokračuje propagandou zájmů různých jiných států (i spřátelených), pak je
tu propaganda politická, partajní, lobbistická,
reklamní.
Někdy je to propaganda pravdivá, někdy jen
tendenčně pokroucená, někdy lživá, ale hlavním smyslem propagandy je prosazování těch
kterých zájmů. Asi všichni jsme proti lživé propagandě, ať už z kterékoli strany.

Založíme městskou gardu, nebo si počkáme na domobranu?
Starosta Filip Kořínek v posledním čísle IL otevřel téma, které si zaslouží širší společenskou
diskusi. O tom, že Rusko dlouhodobě buduje
v Česku vlivové a propagandistické struktury,
jejichž cílem je prosazování ruských zájmů, není
sporu – ostatně na to opakovaně upozorňují
výroční zprávy BIS. Že se hlásné trouby Kremlu
s chutí chopily uprchlické problematiky asi také
těžko někoho překvapí. Jenže tím je popsána
pouze jedna strana mince.
Na straně druhé je intenzivní mediální tlak
západních mocenských struktur, jehož cílem je
zakrývání a bagatelizace bezpečnostních rizik
souvisejících s masivní migrací a hlasitá podpora oficiální ideologické linie neomylné EU. Jinak
si nelze vysvětlit skandální a plošné selhání německých či švédských sdělovacích prostředků,
které se provalilo po letošní silvestrovské noci.
Stav, kdy svobodná média v údajně právním
státě systematicky mlčí o závažných společenských prohřešcích určité skupiny obyvatel již nelze chápat jinak, než jako snahu o cílené ovlivňování veřejného mínění a zametání nepohodlných
informací pod koberec.
Ale nemusíme chodit daleko. Českým příkladem popsaných aktivit může být třeba „iniciativa“ Hate Free Culture. „Iniciativa“ v uvozovkách,
protože to, co se navenek tváří jako nezávislá

občanská iniciativa je ve skutečnosti projektem
vládní Agentury pro sociální začleňování, financovaným – jak jinak – z peněz EU. Ruští operativci musí blednout závistí, když vidí, jaký dopad
na média a společnost má aktivita celé sítě „neziskovek“ a „expertů“, kteří si z ovlivňování lidí
a podpory „lidských“ (rozuměj „uprchlických“)
práv udělali bohatě dotované živobytí.
Člověk by skoro řekl, že na území České republiky (a nejen tu) se právě odehrává intenzivní informační válka mezi Berlínem a Moskvou.
Z jedné strany jsme strašeni násilnickými migranty znásilňujícími naše ženy a dcery, z druhé
strany na nás hledí bubák hnědých košil a extrémního nacionalismu.
Jeden můj oblíbený bloger kdysi napsal zajímavou úvahu o psychologii války a „přepínání“
lidí do válečného myšlení. Současná polarizace
společnosti vykazuje nebezpečný trend tímto
směrem. Je důležité o tom vědět a stejně tak
je důležité vědět, že hlavním faktorem, který je
nutnou podmínkou nástupu jakékoliv totality, je
strach. Naším cílem by proto mělo být především budování sebevědomé a organizované občanské společnosti, která si nenechá od nikoho
nic diktovat a v případě potřeby bude (mimo jiné)
schopna efektivní obrany. A to jak na úrovni státu, tak na úrovni jednotlivých měst a obcí.

Ale z občanského života dobře víme, proti
pomluvě a polopravdám se nedá bojovat. Stejně tak je to s propagandou. Záleží jen na nás,
abychom si tu svoji pravdu našli, a k tomu nepotřebujeme ani rady od druhých a ani nemusíme hned věřit ruské propagandě. Jsme snad
svéprávní.
Staré arabské přísloví říká: Psi štěkají, karavana kráčí dál.
Nejvíce mi vadí nadpis článku. Bojovat propagandou proti propagandě, strašit válkou,
i když jen informační, a vytahovat ducha studené války je přinejmenším pošetilé ale také
nebezpečné.
Já, 1/6000 Černošic, žádnou válku proti
Rusku (ani proti nikomu jinému) nepovedu.
Alexandr Pařík

Prohlásí-li stockholmská policie, že není
schopna zajisti bezpečnost občanů v okolí tamního nádraží, znamená takový výrok de facto rezignaci (byť lokální) na elementární funkce státu.
V řadě evropských měst se již začaly formovat
oddíly domobrany, které jsou logickou reakcí na
faktickou rezignaci státních ozbrojených složek.
Divoká, ad hoc organizovaná a formálně těžko
legitimní domobrana se však může velmi lehce
zvrhnout chaos a násilí nedozírných následků.
V tomto kontextu bych proto rád upozornil na
projekt Ministerstva vnitra „Bezpečnostní dobrovolník“, který je zjevně zaměřen na podporu
vytváření dobrovolných a organizovaných občanských bezpečnostních složek na komunální
úrovni. Netvrdím, že je to dokonalý vzor, ani nejsem skálopevně přesvědčen, že by se Černošice nutně musely vydat touto cestou, ale myslím,
že to stojí minimálně za zvážení, stejně jako podobně zaměřený program Ministerstva obrany
„Příprava občanů k obraně státu“.
Dáme-li občanům možnost udělat něco pro
bezpečí svých domovů organizovaně a v rámci
nějakých pravidel, zabráníme možná tomu, aby
se jednou bránili neorganizovaně a bez pravidel. Kromě toho by to mohl být pro řadu lidí
zajímavý koníček. A taky příležitost „vytáhnout
se“ pro řadu černošických spolků. Tož o tom
přemýšlejte.
Jan Otava

Poděkování
Děkuji hlídce městské policie za pomoc při nastartování auta pomocí startovacích kabelů 21. 1. 2016.

Angličtina
pro seniory-začátečníky
Pro velký zájem o výuku angličtiny pro seniory bude probíhat výuka od
4. 4. 2016 ve dvou skupinách:
- začátečníci - DPS, pondělí od 17 hodin,
- falešní začátečníci - bývalá hasičárna Černošice, Radotínská ulice,
pondělí od 10 hodin. Falešní začátečníci budou začínat podle učebnice New Headway Elementary.
Kontakt: tel. 739 629 875, e-mail: vera.macourkova.vm@seznam.cz.

Kateřina Sedláková

inzerce

Řádková inzerce černošických občanů
Daruji nepoužitou postel
velikosti 160x200 cm
s úložným prostorem
za odvoz.
Tel. 607 964 908.

Věra Macourková
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Netopýři v černošické aleji
Alej mohutných topolů mezi Černošicemi a Radotínem je oblíbena nejen lidmi, ale je rovněž
domovem řady druhů ptáků a chráněných netopýrů. Netopýrům nabízí velké množství úkrytů
v dutinách po ptácích, za odchlípnutou kůrou,
v úžlabí větví či v prasklinách po ulomených větvích. Blízkost řeky a staré stromy zajišťují velkou
hustotu hmyzu a poskytují netopýrům bohatou
potravní nabídku, vyhovují druhům lovícím vysoko ve vzdušném prostoru i v těsné blízkosti
stromů. Stromořadí v bezprostředním sousedství řeky je významným orientačním prvkem pro
migrující i lovící netopýry, kteří se právě v oblasti
Českého krasu soustřeďují ve velkém množství.
Co se týká netopýrů, většinou si lidé vybaví
to, že bydlí v jeskyních, možná na půdách. Ale
ve skutečnosti jeskyně obývá jen menší část
z našich 27 druhů netopýrů a navíc je zde nalezneme obvykle pouze v zimě. Mnoho netopýrů
sezónně využívá stromové úkryty, řada druhů
dokonce celoročně. Znalost úkrytů se mláďata
musí naučit od matky a ztráta generacemi využívaného úkrytu mívá mnohdy fatální důsledky.
V létě 2015 padl návrh, aby byla celá alej naráz pokácena kvůli bezpečnosti cyklistů (nejlépe
v zimě 2015-2016). To se mnoha lidem právem
nelíbilo, a proto byl dán podnět na Českou inspekci životního prostředí, byli osloveni různí
odborníci. Na podzim 2015 po jednání Povodí
Vltavy s ústředím Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) bylo zahájeno „Mapování výskytu
netopýrů v aleji Černošice“. Tímto úkolem byla
pověřena základní organizace ČSOP Nyctalus,
specializovaná na ochranu a propagaci netopýrů, s mnohaletými zkušenostmi z monitorování

FOTO: Petr Kubín

netopýrů pomocí ultrazvukového detektoru.
Z celkového množství cca 200 stromů, z černošické části aleje bylo pozorováno 65 stromů z
pozemků Povodí Vltavy a orientačně 23 stromů
na pozemcích města Černošice, kolem kterých
byla zaznamenána zvýšená aktivita netopýrů.
Těsně před zimováním zde bylo zastiženo 5
druhů netopýrů. Stromy s prokázanými či velmi
pravděpodobnými úkryty (celkem 11) byly na
kmeni označeny siluetou netopýra.
Všechny druhy netopýrů v ČR jsou chráněny
zákonem v kategorii silně nebo kriticky ohrožený druh, a také mezinárodními úmluvami, které
jsou považovány za součást našeho právníhoFOTO:
řádu (Dohoda o ochraně populací evropských
netopýrů, Bernská úmluva, Bonnská úmluva).
Podle zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny „...zvláště chránění živočichové jsou
chráněni ve všech svých vývojových stadiích.
Chráněna jsou jimi užívaná přirozená i umělá
sídla a jejich biotop...“ „...je zakázáno škodlivě
-- V aleji se vyskytuje 5 druhů netopýrů. -zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů...zejména je...rušit, zraňovat
topýrů bude pokračovat po ukončení zimního
nebo usmrcovat... Není dovoleno sbírat, ničit,
spánku v další části aleje. Z důvodů ochrany
poškozovat či přemísťovat jejich vývojová stadia
nejen netopýrů, ale i dalších vzácných a chráněnebo jimi užívaná sídla...“.
ných živočichů je nanejvýše žádoucí minimalizoProto je pro kácení a arboristické práce při
vat porážení stromů, nebo alespoň koordinovat
potvrzeném výskytu netopýrů třeba vlastnit platjejich případné kácení na levém i pravém břehu
nou výjimku pro zásah do biotopu a zásah do přiBerounky, kde je podobná alej, tak, aby nebyly
rozeného vývoje zvláště chráněných živočichů
zbaveny oba břehy současně stromových po(§ 56) ze zákona č. 114/1992 Sb. na ochranu
rostů a zůstala tak zachována alespoň část bipřírody a krajiny.
otopu využívaného nejen netopýry, ale i dalšími
Povodí Vltavy kácení odložilo na příští období
vzácnými či chráněnými živočichy.
vegetačního klidu, kdy budou známy výsledky
Dagmar Zieglerová, ZO ČSOP Nyctalus
dalšího biologického průzkumu. Průzkum ne-

Co vás čeká v Jednom stromě v měsíci březnu?
3. 3. - Osobní rozvoj v rytmu roku
Cyklus podvečerních setkání
(7. 4., 5. 5., 2. 6., září - prosinec);
18.00-20.30
Místo konání:
Poradenské centrum Jeden prostor, Střední
367, Černošice
Osobní rozvoj – Sebe-koučování – Sdílení –
Tvoření, vede koučka Mgr. Marie Rumlenová.
Přihláška a bližší info k jednotlivým setkáním na
www.jedenstrom.cz nebo na www.jedenprostor.cz. Cena: 250 Kč.

pro děti od 3 let.
Cena 50 Kč.
Místo konání:
Centrum Jeden strom, Dolnočernošická, 443,
Dolní Černošice.

10. 3. v 10.00 - Norská pohádka
- divadlo Buchty a loutky;

31. 3. v 17.30 Volná hra
- přednáška Johany Passerin

21. 3. v 15.30 - Vítání jara
- vynášení Morany, společné tvoření pro
rodiče s dětmi.
Místo konání:
Centrum Jeden strom, Dolnočernošická, 443,
Dolní Černošice.

Proč je pro děti důležitá volná hra, proč je důležité jim neorganizovat čas? Přednáší Johana
Passerin, místopředsedkyně Asociace lesních
mateřských škol a zakladatelka lesní školky
Hvězdy v lese, které je blízká Waldorfská pedagogika a výchova k udržitelnému rozvoji. Cena
80 Kč.
Místo konání:
Centrum Jeden strom, Dolnočernošická, 443,
Dolní Černošice.
Pozor! Na webu Jednoho stromu www.jedenstrom.cz najdete informace a přihlášky na
Příměstký a pobytový tábor pro děti ve věku
4-13 let.
Za Jeden strom Alena Laláková

Zápis do Komunitní školy Jeden strom je za námi
Měsíce leden a únor jsou obdobím zápisů do
škol. Nejinak tomu bylo i v Komunitní škole
Jeden strom, která sídlí v Černošicích ve
Střední ulici. Škola funguje druhým rokem
a v současné době do ní dochází 13 dětí do
1. ročníku.
Zápis do školy, který proběhl na konci ledna,
byl spojen s besedou pro rodiče i následným
týdnem otevřeného vyučování, kdy se mohli
rodiče společně s dětmi přijít podívat na to, co
12

škola v rámci vzdělávání nabízí a zapojit se do
vyučování. Samozřejmostí je individuální přístup,
kterého lze dosáhnout ve skupině 15 dětí za přítomnosti pedagoga i asistenta, diferencované
učení dle tempa dětí, projektové vyučování, volbu metody čtení podle potřeb každého dítěte,
tvořivá odpoledne nebo například jeden den
v týdnu výuka v anglickém jazyce, výjezdy i spolupracující komunita rodičů.
A že škola rodiče zaujala, potvrzuje i je-

jich zájem o umístění svých dětí na školní rok
2016/17.
Zapsali jsme 17 dětí do 1. až 4. třídy naší školy především z oblasti Černošic a Vonoklas.
Další zájemce upozorňujeme, že volná místa
jsou již velmi omezeně do 2. a 3. ročníku.
Pro dotazy případně volejte na tel. 777 258
450.
Alena Laláková,
ředitelka organizace Jeden strom z.ú.
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Březen
v MC Mraveniště

FOTO: A. Taliánová

• Út 1. 3. Odpolední volná hernička v MŠ
Barevný ostrov
• Pá 4. 3. Modelínové mraveniště - procvičíme si prstíčky v podomácku vyrobené barevné modelíně
• Út 8. 3. Odpolední volná hernička v MŠ
Barevný ostrov
• Pá 11. 3. Květináčkové mraveniště ubrouskovou technikou si vyzdobíme květináče pro jarní kytičky
• Út 15. 3. Odpolední volná hernička v MŠ
Barevný ostrov
• Pá 18. 3. Broučkové mraveniště - vyrobíme
si krásné zápichy do květináče - broučci, berušky, včeličky...
• Út 22. 3. Odpolední volná hernička v MŠ
Barevný ostrov
• Pá 25. 3. Velikonoční mraveniště - Velikonoce jsou za dveřmi a my si obarvíme a ozdobíme vajíčka
• Út 29. 3. Odpolední volná hernička v MŠ
Barevný ostrov
MC Mraveniště můžete navštívit každý pátek
od 9 do 11 hodin v komunitním centru MaNa naproti kostelu v Černošicích nebo
každé úterý od 16 do 18 hodin
v červené třídě v budově MŠ
Barevný ostrov.
Kontakt:
mraveniste@seznam.cz
tel.: 724 596 037, 603
200 569
Aktuální program pravidelných setkání i jednotlivých
akcí najdete také na adrese:
www.tamtammraveniste.estranky.cz
nebo na facebooku MC: https://www.facebook.com/TamTamMraveniste.
Jana Lágnerová Balová

Na divadlo
a dílničky
do Ottománku
Středisko volného času Ottomanáke zve rodiče a děti od dvou let na pravidelné akce:
• Pohádkové pátky s Luckou Havlíčkovou –
divadlo, muzicírování
• Tvořivé pondělky s Marcelou Sitařovou –
malování, keramika
… více vždy najdete na www.ottomanek.cz.
Vlaďka Ottomanská

-- Maškary potěšily písničkou v obchodech i ve škole. --

Masopustní obchůzka Černošic
Pondělí 8. února bylo ve školce Jednoho stromu spojené s Masopustní obchůzkou Černošic. Maškary vyrazily vinšovat a písničkou
potěšit v obchodech, na úřadech i ve škole.
Protože to zkrátka k Masopustu patří stejně
jako jitrničky, koblihy a dobré pití.
A jak se jim dařilo?
Křupavé rohlíčky a šunku si vykoledovaly,
poděkování a úsměv na tvářích sklízely na většině míst, kam doputovaly.

Předškoláci
v MŠ OTTOMÁNEK
S příchodem jara se blíží zápisy do mateřských
škol. I naše mateřská škola připravuje DNY
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, aby ukázala dětem
i rodičům prostředí školky, ale hlavně nejrůznější druhy aktivit a činností, které má pro děti
připravené. Mimořádnou pozornost od školního roku 2016/17 chce věnovat předškolákům
- jejich všestrannému rozvoji.
Pro děti bude kromě tradičních činností hry na rozvoj paměti, pozornosti, zrakového
a sluchového vnímání, cvičení na rozvoj grafo-

A pokud se na ně někde škaredily, což se
stalo, tak si z toho nic nedělaly. Hlupák, kdo
se neraduje a bavit neumí!
Basa přišla tentokrát místo zakopání do
ohně, maškary do skříně a my, z Jednoho
stromu, nyní obracíme svou pozornost k sobě
samých, klidu, přírodě i půstu, abychom se
připravili na příchod Velikonoc.
Alena Laláková
www.jedenstrom.cz

motoriky - připravena i řada netradičních her
a činností. Mezi jinými hry na rozvoj asociativního myšlení - myšlení v souvislostech, práce
s abstraktními symboly (vlajky států, značky
aut…), tvorba myšlenkových map.
Na své si přijdou i malí sportovci - dvakrát
týdně plaveme ve vlastním bazénu, připravujeme lehkoatletickou průpravu, jógu - nebo výtvarníci - malujeme nejrůznějšími technikami,
pravidelně pracujeme s keramickou hlínou.
A protože s písničkou jde všechno lépe
od ruky, denně si za doprovodu piana
zanotujeme.
Přijďte se k nám do školky podívat. Těšíme
se na Vás!
Vladimíra Ottomanská, ředitelka MŠ Ottománek

Připravte se na změnu…
Mateřské centrum Mraveniště Vás zve na další
praktické workshopy pro maminky. Přijďte a získejte komplexní přehled, praktické dovednosti
a zkušenosti nezbytné pro úspěšné absolvování
výběrového řízení a uplatnění na trhu práce.
I. workshop
 Kariéra a orientace na trhu práce  Analýza
toho, co umím a co chci dělat  Jak a kde hledat
pracovní místo  Jak zpracovat životopis vč. motivačního dopisu
II. workshop
 Jak se úspěšně prezentovat (image, řeč těla
apod.)  Jak se připravit na přijímací pohovor/
assessment centrum  Jak zvládnout přijímací
pohovor (vč. přijímací pohovor na vlastní kůži)

KDY
I. workshop: úterý 8. března,18.00 – 21.00
II. workshop: úterý 15. března, 18.00–21.00
KDE
Centrum MaNa, Komenského 2018, Černošice
(naproti kostelu)
LEKTORKA
Mgr. Veronika Motlová, personalistka a kariérová poradkyně
REGISTRACE
Workshopy jsou zdarma. Hlásit se můžete na
emailu mraveniste@seznam.cz.
Detailní informace naleznete také na adrese
wwww.tamtammraveniste.estranky.cz.
Projekt je podpořen Městem Černošice.
Jana Lágnerová Balová
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Mokropeská školka na lyžích
V letošním roce jsme opět využili nabídku na
Hravé lyžování a třetí lednový týden polovina
dětí z naší školky vyrazila na lyže. Jezdili jsme
na nedalekou sjezdovku do Chotouně u Jílového u Prahy.
Každý den ráno si malé lyžaře před školkou
vyzvedl autobus a dovezl nás až na sjezdovku. Tam byl připraven vytápěný stan s teplým
čajem. Na svahu již čekali instruktoři. Nejdříve byla rozcvička a potom se již děti rozdělily
podle lyžařského umění do malých družstev.
Ti nejzkušenější lyžaři se hned první den vrhli
na velký vlek a svištěli na velké sjezdovce. Pro
ty méně zkušené byla určena dětská sjezdovka s malým lanovým vlekem. Úplní začátečníci
se museli naučit vše od začátku. Když jsme si
dostatečně zalyžovali, autobus nás zase odvezl zpátky do školky na dobrý oběd.
Takto jsme na sjezdovku jezdili každodenně celý týden. Pokroky byly na dětech vidět

den ze dne. Již druhý den se pustili na velkou sjezdovku i původně méně pokročilí lyžaři
a úplní začátečníci jezdili na malém lanovém
vleku. Poslední den se na velkou sjezdovku
vypravili úplně všichni. Zvládli jízdu na velkém
vleku, sjezd z velké sjezdovky a také závod ve
slalomu, který byl pro všechny připraven.
Na závěr posledního dne lyžování se udělovaly medaile a vyhlašovali vítězové v lyžařských závodech. Vyhráli jsme ale všichni. Naučili jsme se spoustu nových věcí a celý týden
jsme si báječně užili. Akce byla naprosto profesionálně připravena a děti i my paní učitelky
jsme byly přístupem pořadatelů nadšené. Už
se moc těšíme na příští rok a doufáme, že budeme zase Hravě lyžovat.
Kateřina Mandová,
ředitelka MŠ Černošice Topolská
www.mokropeskaskolka.cz

Masopustní strom
Jako každý rok i letos jsme s dětmi při příležitosti
Masopustu vyzdobili strom na Masopustním náměstí v Mokropsech. Všechny ozdoby vyrábějí
naše děti vlastnoručně. Věnují tomu opravdu
hodně času a úsilí. Výroba nebývá vždy jednoduchá, ale děti se na to moc těší a ozdoby vyrábějí
s velkým zájmem. Také velmi rády svými výrobky
strom zdobí. Před masopustem jsme pověsili
lízátka a bonbóny, buřtíky, které lákají k nakousnutí, tlačenky a pečená kuřata, jitrnice jaké svět
neviděl a spoustu masopustních masek.
Pro letošní masopust jsme vyrobili opět nové
ozdoby. Sázená vejce, houstičky, preclíčky
a sladké koláčky, naložené utopence a malé lahvičky s pivem. Ozdoby se dětem velmi povedly
a všichni návštěvníci masopustu výzdobu našich
dětí moc chválili.
Kateřina Mandová,
ředitelka MŠ Černošice Topolská
FOTO: archiv MŠ Topolská

FOTO: archiv MŠ Topolská

-- Třetí lednový týden jezdily děti denně lyžovat do Chotouně --
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-- Masopustní strom i letos vyzdobily děti
ze školky v Topolské. --
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Krátké zprávy
ze základní školy
Leden byl pro všechny žáky měsícem nabitým
nejrůznějšími akcemi. První stupeň podnikl výlety po okolí i do Prahy, páťáci a šesťáci se vydali až do daleké Olomouce. K lednu už také
neodmyslitelně patří lyžařský kurz. Na ten nedávno vyjeli žáci osmých ročníků. Jejich cílem
byly Albrechtice v Jizerských horách a lyžování
si všichni velmi užili.
Naše škola se také stala pořadatelem okresního kola turnaje v házené, v němž dívky i chlapci
vybojovali krásná druhá místa. V lednu se u nás
soutěžilo i ve vědomostních disciplínách - žáci
a žákyně změřili síly ve školních kolech olympiády v českém a anglickém jazyce. Nejúspěšnější
z nich pak postoupili do kol okresních.
V polovině ledna si mohli (nejen) rodiče budoucích prvňáčků prohlédnout naši školu na dni
otevřených dveří, který předcházel zápisu do
prvních tříd pro školní rok 2016/2017. Při obou
akcích se o rodiče i děti bravurně postarali žáci
devátých tříd.
Na závěr ledna čekalo všechny žáky vysvědčení a zasloužené pololetní i jarní prázdniny.
Michaela Šlesingerová, pedagog
FOTO: M.Šlesingerová

FOTO: M.Šlesingerová

-- Černošická škola se stala pořadatelem okresního kola turnaje v házené. --

Proběhl zápis dětí do 1. tříd
pro školní rok 2016/2017

FOTO: M.Šlesingerová

Ve dnech 25. 1. a 8. 2. proběhl na naší škole
zápis dětí do budoucích prvních tříd. Celkem
bylo zapsáno 128 dětí, z toho rodiče několika
dětí žádají odklad školní docházky. V budově školy v Komenského ulici je z kapacitních
důvodů počet dětí omezený, proto zde máme
i jiná kritéria pro přijetí (nejen trvalé bydliště,
ale i vzdálenost bydliště od školy a skutečnost,
zda sourozenec chodí nebo chodil do této budovy). Seznam přijatých dětí bude zveřejněn
do 30 dnů na stránkách školy. U zápisu byl
rodičům nabídnut kurz pro předškoláky, který
začíná 6. 4. v 15.15 hodin v budově školy v Komenského ulici.
Iveta Radová, pedagog

-- K zápisu letos přišlo 128 dětí. -FOTO: L.Svoboda

Výlet do Olomouce
Ráno v 6.45 jsme se sešli na nádraží v Černošicích. V Praze jsme přestoupili na pendolino a to
nás odvezlo rovnou do Olomouce. V Olomouci
jsme nastoupili do tramvaje, kterou jsme dojeli
do technicko-vědeckého muzea. Tam jsme se
dozvěděli o historii Olomouce a další zajímavé
věci. Po prohlídce muzea jsme šli na oběd do
obchodního centra Šantovka. Měli jsme hodinu
rozchod. Pak nás pan učitel provedl po městě
a ukázal nám spoustu památek jako třeba orloj,
katedrálu sv. Václava… Na olomouckém nádraží jsme měli ještě chvíli čas. Při zpáteční cestě
mělo pendolino trochu zpoždění, proto jsme se
vrátili do Mokropes až ve 20 hodin. Výlet byl
super, moc jsem si ho užila.
-- Osmáci v lednu vyrazili na lyžařský kurz. --

Karolína Žáková, žákyně 6.C

inzerce

ŽEHLENÍ PRÁDLA
UŠETŘÍME VÁŠ ČAS
A VAŠE PRÁDLO VYŽEHLÍME ZA VÁS.
Odvezeme a přivezeme zpět na vámi domluvenou adresu.
Vyžehlené prádlo dodáváme do 2 dnů.
Při objednání minimálně jednoho boxu neplatíte žádné dopravné!
Rozvážíme a svážíme:
Pondělí, Středa, Pátek 9–11 hodin 17–19 hodin

Kontakt: www.dpdoma.cz
Facebook / DP DOMA
Telefon 731 052 267

-- Výlet do Olomouce si šesťáci
opravdu užili. --

Valná hromada sdružení
Rodiče dětem
Vážení rodiče a přátelé ZUŠ Černošice,
ráda bych Vás jménem sdružení Rodiče dětem – Černošice pozvala na řádnou valnou hromadu, která je svolána na středu 16. března
2016 v 18 hodin do sálu ZUŠ Černošice (Střední ulice 403, 252 28
Černošice).
Předmětem valné hromady bude odsouhlasení nových stanov a diskuze na téma dalšího fungování sdružení Rodiče dětem.
Budu se těšit na Vaši účast.
Andrea Čapková,
předsedkyně sdružení Rodiče dětem-Černošice
www.zuscernosice.cz, www.facebook.com/zuscernosice
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Co se dělo v Černošicích na tržišti a pod ořechem
Osm profesionálních souborů během sezóny
2015 předvedlo, jaké jsou možnosti pouličního
divadla – od velkolepého a hlasitého projevu
včetně nazvučení, důmyslných kostýmů a akrobacie (Teatr Novogo Fronta: Jungle Joke), až
po docela intimní formát spikleneckého vyprávění v kroužku nastražených uší (Jakub Folvarečný: Tajná pohádka). Divadelní představení na
farmářských trzích byla realizována díky dotaci
z grantového programu města Černošice a fi-

nančnímu daru paní Dany Michalidou. Děkujeme! Zbývající částku hradíme z rozpočtu sdružení (TAK, z. s.).
V loňském roce se divadla a dílny přesouvaly z horního placu dolů do zahrady vily Tišnovských a zase zpět, hlavně podle toho, kam až
vystoupala rtuť teploměru. Sezónu trhů jsme zakončili tematicky, dopoledním programem o vaření: pohádkou o kuchyňské skříni a prezentací
knihy Děti vaří samy. Do kuchyně patří i lovestory

FOTO: Eva Bachiri

a dobrodružství. O program dílen se postaraly
místní spolky, bez nároku na honorář, s tím, že
veřejná prezentace pro ně může být dobrou reklamou. Na naši výzvu reagovaly zejména výtvarné a hudební kroužky (Mifun, Muzikula, PohodArt), vedle nich se ale představili např. turisti,
kteří zabodovali i tím, že si hravě poradili v dešti.
Za skvělou spolupráci, přípravu a vedení dílen
děkujeme.
S letošním rokem končí možnost pořádat trhy
u vily Tišnovských, sezónu 2016 zahájíme na
novém místě.
Za pořadatele trhů Eva Bachiri

Exhibice malých
krasobruslařů
Kdy: neděle 3. 4.
Kde: zimní stadion Černošice
Oddíl Krasobrusle Černošice si Vás dovoluje pozvat na zakončení sezóny. Exhibice
malých krasobruslařů se uskuteční v neděli
3. dubna na zimním stadionu v Černošicích.
Své dovednosti předvedou malí i velcí, začátečníci i pokročilí v čase od 7 do 10 hodin.
Všichni jste srdečně zvání.
-- Farmářské trhy nejsou jen o nakupování. Pro děti jsou vždy připraveny dílničky nebo divadélko. --

Za oddíl Krasobrusle Černošice
Anika Koukolová

inzerce

Zprávy ze Sokola
Turnaj ve stolním tenise
Oddíl stolního tenisu TJ Sokol Černošice zve všechny příznivce a sportovní nadšence na turnaj ve stolním tenise SOKOL CUP 2016. Zúčastnit se mohou všichni neregistrovaní hráči, muži, ženy i děti bez rozdílu věku.
Turnaj se koná v sobotu 19. 3. 2016, prezence účastníků 9.00-9.15
hodin v Sokolovně Černošice. S sebou své pálky, sportovní obuv do tělocvičny a sportovního ducha.
Petr Charvát

Závody v plavání
V sobotu 23. 1. 2016 jsme se zúčastnili každoročního župního závodu v plavání. Závod pořádá TJ Sokol Komárov v hořovickém bazénu.
Účast byla hojná. Z celkových 157 závodníků bylo 25 našich. Účast
jsme měli téměř ve všech kategoriích od předškoláků po muže, ženy.
Odvezli jsme si 6 medailí. Stříbrné medaile vybojovali: Marek Suchý,
Linda Žáková a Julie Farová. Bronzové
medaile: Julie Soukeníková, Jana Tuháčková a Radek Calda.
Zuzana Pavlovská

Sokolský ples
TJ Sokol Černošice Vás zve na
SOKOLSKÝ PLES, který se koná
19. 3. od 20 hodin v Club Kině. K tanci
a poslechu bude hrát kapela Color
Club. A chybět nebude ani bohatá
tombola. Vstupné 200 Kč, předprodej
a rezervace v Club Kině.
Dana Pánková
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Jaký byl letošní masopust

6x FOTO: Petr Kubín

Masopustní veselí v našem městě letos připadlo na sobotu 13. února.
28. Mokropeský masopust byl v sobotu zahájen před druhou hodinou
odpolední vystoupením dětského sboru Mifun a následným představením performerů na chůdách. Poté přišel na řadu Masopustní spolek se
scénkami a zpěvem, jimiž bavil početný dav diváků, který se shromáždil
před pódiem a v němž se stejně jako na pódiu sešlo mnoho tradičních
masopustních masek, mezi kterými samozřejmě nechyběli kominík, smrtka, báby, kobyla ani medvěd s medvědářem. Na konci vystoupení spolku
přednesl pan starosta veršovanou pohádku, v jejímž závěru povolil masopustní průvod.
Tou dobou již svařené víno podávané černošickými hasiči provonělo
Masopustní náměstí, které bylo lemováno stánky s občerstvením a tradičními pochutinami, jichž si mohli užít především ti, kteří na náměstí setrvali.
Avšak masopustní průvod se v čele s kapelou vydal na obchůzku okolních
domů, v nichž jej čekalo kromě vřelého přivítání i hojné pohoštění. Putování průvodu po Mokropsech bylo završeno zastávkou u Mokropeské kapličky a navečer se program přesunul do restaurace U Králů, kde masopustní
veselí pokračovalo.
Mokropeský masopust byl jako každý rok vítaným zpestřením dění
v Černošicích a umožnil malým i velkým návštěvníkům prožít tento svátek
v tradičním duchu a velmi příjemné atmosféře.
Tereza Jeřichová

FOTO: I. Látal

Poděkování
Letošní 28. MOKROPESKÝ MASOPUST proběhl v sobotu 13. února za hojné účasti diváků
dospělých, dětí, psů, koní, koz a roztodivných
masek. Program připravil Tomáš Prskavec za
přispění Masopustního spolku a dvou kapel.
V průvodu vyhrával masopustní jazz, stejně tak
na tancovačce U Králů. Mokropeské hospodyňky napekly mnoho kulinářských pochoutek. Díky
všem!
Více na www.mokromasopust.cz.
Ivan Látal
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Kam za kulturou, zábavou a vzděláním - v Černošicích
březen

1. 3.

Robert Křesťan a Druhá tráva - koncert

20.00, Club Kino

2. 3.

Zasedání zastupitelstva

19.00, Club Kino

3. 3.

Charlie Slavík Revue - nový projekt jednoho z nejuznávanějších hráčů na foukací 20.00, Club Kino
harmoniku Charlieho Slavíka

4. 3.

100 zvířat turné „Ministerstvo mýho nitra“ - koncert

20.00, Club Kino

5. 3.

Bazar dětského a těhotenského oblečení a dalších věcí pro děti

16.30 – 19.00, Sokolovna

5. 3.

Lachende Kreaturen – koncert garrage-rock´n´rollové kapely

20.00, Club Kino

6. 3.

Bazar dětského a dospělého oblečení, hraček, sportovního vybavení
a ostatních potřeb

13.00 - 16.30, Club Kino

10. 3.

Kabaret nekonečno - divadlo Přímá oklika

20.00, Club Kino

11. 3.

Brutus – koncert české rockové taneční skupiny

20.00, Club Kino

12. 3.

Zuby Nehty aneb Women Power – koncert 1. dámské bigbeatové kapely
v Československu

20.00, Club Kino

13. 3.

Maškarní bál pro děti na ledě

16.00, zimní stadion

13. 3.

O nemocném pejskovi - pohádka pro nejmenší v podání divadla Úsměv Lídy
Frištenské

16.00, Club Kino

13. 3.

Tomáš Kočko & ORCHESTR - World music inspirovaná moravskou tradiční
hudbou

20.00, Club Kino

18. 3.

DeColt + Ty krávo - koncert

20.00, Club Kino

19. 3.

Sokolský ples

20.00, Club Kino

19. 3.

Oboroh – koncert folkrockové kapely

19.30, modlitebna Církve bratrské

20. 3.

Neposlušná kůzlátka - pohádka pro nejmenší v podání divadla Úsměv Lídy
Frištenské

16.00, Club Kino

25. 3.

Justin Lavash (GB) - koncert

20.00, Club Kino

26. 3.

Burza hudebních nástrojů, příslušenství a aparátů

10.00 - 17.00, Club Kino

26. 3.

Lokomotiva Planet, Lucky Brew, Karol Komenda Trio - rockový troják

20.00, Club Kino

28. 3.

Velikonoční koncert Černošické komorní filharmonie

19.00,
kostel Nanebevzetí Panny Marie

29. 3.

Taje Thajska - z opičího města za královskou kobrou - multimediální projekce

20.00, Club Kino

1.-2. 4.

Den bláznů - divadelní festival

Club Kino

3. 4.

Exhibice malých krasobruslařů – oddíl Krasobrusle Černošice

7.00-10.00, zimní stadion

8. 4.

Mário Bihári a Bachtale Apsa

20.00, Club Kino

10. 4.

Dlouhý, Široký a Bystrozraký – divadlo pro děti

Club Kino

14. 4.

Poutníci – koncert

20.00, Club Kino

15. 4.

Fleret – koncert

20.00, Club Kino

22. 4.

Neřež – koncert

Club Kino

duben

v okolí
březen

6. 3.

O strašidelném nádraží – pohádka pro děti, hraje divadlo Láry Fáry

15.00, Sál Dr. Fürsta, Dobřichovice

6. 3.

Architektonická setkání s A. Šarounovou na téma gotické katedrály
a posvátná geometrie

17.00, sál Dr. Fürsta, Dobřichovice

16. 3.

Condurango s herečkou a zpěvačkou Bárou Hrzánovou – koncert

19.00, KS U Koruny, Radotín

19. 3.

Jarní trhy – tradiční celodenní akce s doprovodným programem

Od 11.00, zámek Dobřichovice

22. 3.

Blázinec – herec Miroslav Táborský v hororové komedii volně napsané
Jaroslavem Gillarem na motivy E. A. Poea

19.00. KS U Koruny, Radotín

31. 3.

Jana Koubková Quartet – koncert

19.00, KS U Koruny, Radotín
Přecházíme na FB - skupina Kultura v Černošicích

Facebook / Kultura v Černošicích
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Charlie Slavík Revue – živé nahrávání CD a videoklipu
Kdy: čtvrtek 3. 3. v 20.00
Kde: Club Kino
Při této neopakovatelné akci vás přeneseme
do atmosféry sobotního večera mississipského
juke-jointu. Tanečníky a stylově oblečené (50.
léta) odměníme lahvičkou přívlastkového vína
0,187 l z produkce Znovínu Znojmo.
Charlie Slavík je nejuznávanějším hráčem
na foukací harmoniku v České republice. Jako
jediný Čech v historii se v roce 2013 zúčastnil
prestižní mezinárodní bluesové soutěže IBC
v americkém Memphisu, kde postoupil až do semifinále. Jeho schopnost použití nástroje napříč
žánry dokládá množství hudebních nosičů, na
kterých se jako sólista podílel. Vystupuje s celou řadou domácích i zahraničních kapel nejen
v Evropě, ale i v USA.
Svým novým projektem Charlie Slavík Revue
se snaží přiblížit blues evropskému publiku. Blu-

es ve všech jeho odstínech, nekompromisně
pulzující, v autentické podobě a s nespoutanou
energií. Zahrané tak, jak to umí jenom málokdo.
Dotýká se přitom i tenkého pomezí blues a příbuzných žánrů jako je soul, swing a doo-wop.
Vlastní tvorba, která tvoří nedílnou součást repertoáru kapely, je při vystoupeních proložena
slavnými bluesovými skladbami.
Na domácích i zahraničních pódiích můžete
Charlieho Slavíka také vidět a slyšet jako leadra kapely afroamerické zpěvačky Juwany Jenkins. Kromě aktivního hraní je i vyhledávaným
lektorem na muzikantských workshopech. A je
i firemním hráčem německé firmy Seydel - nejstaršího výrobce foukacích harmonik na světě.
Proto neváhejte ve čtvrtek 3. 3 ve 20.00 navštívit černošické Club Kino. Vstupné 100 Kč.

FOTO: archiv interpreta

Pavel Blaženín
-- Charlie Slavík --

STO ZVÍŘAT: turné „Ministerstvo mýho nitra“
Kdy: pátek 4. 3. v 20.00
Kde: Club Kino
Sto zvířat po loňské celoroční oslavě svých pětadvacátých narozenin,
kdy odehrálo více jak 120 koncertů i festivalů a vyprodalo velký sál
pražské Lucerny, vyjede letošní rok s novým programem. Během něj
FOTO: archiv kapely

přehraje kompletně nové album MINISTERSTVO MÝHO NITRA, které
vyšlo na konci loňského roku. V repertoáru kapely pochopitelně nadále
zůstávají osvědčené hity jako Škola, Nejkratší cesta, Nikdy nic nebylo
nebo Dáma s čápem.
Album MINISTERSTVO MÝHO NITRA, vznikalo během posledních
dvou let opět kompletně na texty Tomáše Belka, pod hudbou je podepsán
tradičně většinou Honza Kalina. Jedná se o návrat ke zvířecím kořenům,
a tudíž je třeba očekávat 14 svižných tragikomických písní, jejichž žánrová
pestrost je dána i výlety do hudebních stylů pro Sto zvířat ne zcela typických, jako je funky nebo latina. Názvy songů jako jsou Struny podzimu,
Smí Honza ven?, Toilette love story, Průhledná kočka nebo Překrásná
muž, napovídají, že Zvířata namíchala hořkosladký koktejl s limetkou bizarnosti, s polevou cynismu, navrch s paraplíčkem strachu z blížícího se
stáří...
Sto zvířat nahrálo své desáté jubilejní album v životní formě a v této velkokapacitní sestavě: Jana Jelínková - zpěv, Honza Kalina - zpěv, perkuse,
Jan Beruška Šobr - kytara, Petr Hostinský - zpěv, klávesy, Jiří Hanzlík barytonsaxofon, Martin Kachna Líska - trombon, Pablo Herzog - trubka,
Willy Versteeg - baskytara a Miki Nop - bicí. Černošice ve šňůře nemohou
chybět.
Koncert se uskuteční v pátek 4. 3. od 20.00 v Club Kinu. Vstupenky na
koncert obdržíte za 220 Kč v předprodeji (minimarket u černošického nádraží) nebo za 280 Kč na místě před koncertem. Více informací o kapele
najdete na www.stozvirat.cz.
Pavel Blaženín

Burza hudebních nástrojů,
příslušenství a aparátů
Kdy: sobota 23. 3., 10.00-17.00
Kde: Club Kino
V Club Kinu Černošice se v sobotu 23. března koná první hudební
burza. Chcete prodat svůj hudební nástroj, zesilovač nebo pódiové
osvětlení? Chcete si koupit nový nástroj, zesilovač nebo jenom futrál?
Navštivte prodejní burzu v Club Kinu.
Zájemci o prodejní místa pište na clubkino@clubkino.cz, nebo volejte na tel. 604 204 588.
Za Club Kino
Lucie Barchánková

DeColt
Kdy: pátek 18. 3. v 20.00
Kde: Club Kino
Kapela DeColt byla založena roku 2012 pod původním názvem Durus. Zakládající člen je bubeník Jenda Štědronský. Za dobu své existence má za
sebou kapela řadu koncertů a festivalů po celé ČR. Vystupovala také jako
host kapely ŠKWOR na turné Sliby a lži na 15 společných koncertech.
V listopadu roku 2015 vydávají debutovou desku Sex, drogy, rock and roll,
jejímž kmotrem se stal zpěvák kapely ARAKAIN Honza Toužimský.
V den koncertu uvedou na trh nový videoklip VLCI, který točili začátkem tohoto roku. Pro tuto příležitost si připravili tento speciální koncert
s premiérou. Jako host vystoupí kapela Ty krávo! První koncert jarní tour
kapely DeColt, který se koná v Club Kinu Černošice v pátek 18. března,
si rozhodně nenechte ujít!
Za Club Kino Lucie Barchánková
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Pozvánka na Maškarní bál na ledě
FOTO: Bára Malá

Kdy: 13. 3. v 16.00
Kde: zimní stadion
Brusle ještě neuklízejte! Zima letos nebyla bůhvíjak ledová, a proto se zimní stadion v Černošicích rozhodl rozloučit se se zimní sezónou
stylově a ve velkém. V polovině března se tak
na ledové ploše budou prohánět hokejisté, krasobruslařky, ale hlavně všechny místí i sousedské děti v maskách.
Velký maškarní bál plný zábavy a bruslení
se bude konat 13. března od čtvrté odpolední
hodiny.
Těšit se můžete na krasobruslařské vystoupení, zábavná soutěžní stanoviště, kde budete moci získat malé i velké dárky od sponzorů, promenádu masek, vyhlášení a ocenění
nejlepší maškarády, ale hlavně skvělé zážitky
s rodinou. Památku na maškarní odpoledne
si budou moci odnést všechny děti, které se

vyfotografují v populárním fotokoutku. Aby děti
měly pořádnou a zdravou energii, bude pro ně
připraven sladký bar, kde najdou různé dobrůtky k zakousnutí i mlsání. Kdo se na bále ocitne
náhodou, nemusí zoufat, krásnou masku mu
vytvoří v koutku s malováním na obličej. Brusle
si přineste nejlépe vlastní, ale v provozu bude
i půjčovna bruslařského vybavení. Vstup na
maškarní bál je zdarma.
Tak co myslíte, kolikrát se po ledě bude prohánět Elsa nebo Anna? Nezapomeňte se teple obléknout, zima ještě neskončila. Dorazte
včas, ať vám nic neuteče. Kdo dorazí v předstihu, může shlédnout finále Turnaje FINAL TOUR
o titul Mistr České republiky v kategorii žen
v ledním hokeji, finále odstartuje v půl druhé
odpoledne.
Za spolupořadatele akce
Bára Veselá a Bára Malá

Velikonoce v kostele
Nanebevzetí Panny Marie

FOTO: archiv skupiny

24. března Zelený čtvrtek - v Černošicích mše sv.
v 18.00 hod. (Dnešním dnem se připomíná poslední večeře, při
níž Ježíš v noci, kdy byl zrazen, ukázal všechnu svou lásku do
krajnosti.)
25. března Velký Pátek, bohoslužba v Radotíně 15:00 hod.
(Církev si dnes při pohledu na kříž připomíná vlastní zrození a poslání, aby ke všem národům rozšířila blahodárné účinky umučení
Krista a vzdala díky za tento dar.)
26. března Bílá sobota - Slavnostní mše sv. se křtem dospělých Velikonoční vigilie - se slaví v Třebotově od 19.00 hod.
(V tuto noc církev slaví vzkříšení Ježíše Krista.)
27. března Slavnost Zmrtvýchvstání Páně - Mše sv. v Černošicích 10.30 hod. (Radotín 8.30)
28. března velikonoční pondělí - Mše sv. v Radotíně 8.30 hod.
Připravujeme na duben - Requiem za nenarozené děti
Středa 6. 4.
18 hod. bohoslužba v kostele Nanebevzetí P. Marie
19 hod. setkání se Zdeňkou Rybovou (Hnutí za život) v komunitním
centru MaNa.
Hubert Poul

Velikonoce v Modlitebně Církve bratrské
25. března, 19.00 - Velkopáteční bohoslužba
(Velký pátek je poprvé státním svátkem!)
27. března, 9.30 - Velikonoční bohoslužba vzkříšení Krista
Pavel Paluchník, CB

inzerce

-- Koncert dámské bigbeatové kapely slibuje nevšední zážitek. --

Zuby nehty
aneb women power
Kdy: sobota 12. 3. v 20.00
Kde: Club Kino
Zveme vás na první dámskou bigbeatovou kapelu v Československu, která existuje pod názvem Zuby nehty již od roku 1987!
Historie skupiny se začíná psát v roce 1980, kdy Pavla Slabá
(bass, vocal), Hana Řepová (drums, vocal) a Marka Míková (piano,
vocal) založily Plyn, který v roce 1983 změnil své jméno na Dybbuk. V této době se ke skupině připojily dvě další ženy - Kateřina
Jirčíková (flute, sax, vocal) a Eva Trnková (quitar). Všechny členky
jsou autorkami písní.
Skupina se v tomto složení účastnila stovek koncertů a mnohých festivalů. V jejích počátcích byla jejich hudba popisována
kritiky jako punk nebo nová vlna a později jako hard core
nebo něco jako women power. Muzikantky samy se cítily mimo
tyto kategorie a označují svou hudbu jako vážnou. Dlouhodobě působící skupina tvůrčích žen byla a je unikátem v České republice. Všechny na základě přátelství, muzikantské příbuznosti
a svých demokratických názorů přispěly do mozaiky pěti dosud
vydaných alb.
Vstupenky na koncert obdržíte za 130 Kč v předprodeji (minimarket u černošického nádraží) nebo za 150 Kč na místě před koncertem. Zve město Černošice.
Více informací najdete na http://www.noise.cz/zubynehty.
Pavel Blaženín
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Program březen 2016
5. 3. v 20.00
Lachende Kreaturen - koncert
Luxusní garrage-rock´n´rollová kapela, založená v roce 2012, obracející se především k muzice šedesátých a sedmdesátých let, načichlá
atmosférou ušmudlaných malých klubů a vším
tím, čím se jednotliví členové prošli. Na konci
loňského roku Lachende Kreaturen vydali první oficiální CD nazvané VOLUME (samizdat), na
které navazoval klip NIKDY. Následovalo první
místo v hitparádě rádia Rockzone (52. týden).
Kapela odehrála společné koncerty například
se známou evropskou klubovou smrští Grand
Astroria (Rusko), Black Top (Holandsko), nebo
Andrew Medved (Ukrajina). Vstup 70 Kč.
6. 3., 13.00 – 16.30
Bazar dětského a dospělého oblečení,
hraček, sportovního vybavení a ostatních
potřeb
Chcete koupit levně něco nového pro Vaše
blízké? Chcete prodat věci po Vašich dětech
nebo svetr, který se Vám již nelíbí? Zveme Vás
na bazar, kde nakoupíte co potřebujete nebo
prodáte, co se Vám již nehodí. Rezervace prodejních míst na clubkino@clubkino.cz nebo na
tel. 604 204 588. Vstup zdarma.

10. 3. v 20.00
Kabaret nekonečno - divadlo Přímá oklika
Ponořte se s námi do atmosféry kabaretní tančírny, kavárny v neurčitém čase a na
neurčitém místě. V programu zazní známé
i méně známé šlágry, vystoupí také hosté
s autorskou hudební tvorbou. Můžete se těšit na písně Mackie Messer, Vy byste pořád
seděla, Loudá se půlměsíc, Lampa, Slavíci
z Madridu a na další zábavná taneční a pěvecká čísla.
Umělecký soubor Přímá Oklika je složený
nejenom z umělců z celé České republiky,
ale také ze zahraničí. Za umělecké vedení
souboru zodpovídá MgA. Martha Olšrová.
Působíme v divadlech, muzikálech, na TV
obrazovkách a v neposlední řadě vytváříme
nové autorské projekty. Skládáme hudbu,
píšeme scénáře, věnujeme se divadelní a filmové teorii a také žurnalistice. Do našeho
repertoáru patří hudební pohádky pro děti,
cirkusová vystoupení, akrobacie a kabaretní
vystoupení. Naše vystoupení jsou vhodná
pro děti i pro dospělé. Vstup 100 Kč.
11. 3. v 20.00
Brutus - koncert
Brutus je česká rocková taneční skupina, která
pro svůj styl razí termín pravý bigbít. Skupina je
považována za legendu českého tancovačkového bigbítu. Přijďte se pobavit s jejich nesmrtelnými hity. Vstup 200 Kč.
13. 3. v 16.00
O nemocném pejskovi - divadlo pro děti
Pohádka pro nejmenší v podání divadla Úsměv
Lídy Frištenské. Vstup 80 Kč.

Velikonoční koncert Černošické komorní
sbor, sóla a orchestr, D. Bortňanskij - Duchovfilharmonie
ní koncerty pro sbor a G.F. Händel - Halleluja.
Kdy: 28. 3. v 19.00
Kde: kostel Nanebevzetí Panny Marie, Komenského ul.
Až se na velikonoční pondělí pořádně vydovádíte, čerstvým proutím dívky před uschnutím
ochráníte a hodně nakoledujete, přijďte večer
doslavit do černošického kostela Nanebevzetí
Panny Marie. Zazní tam A. Vivaldi - Gloria pro

18. 3. v 20.00
DeColt + Ty krávo - koncert
20. 3. v 16.00
Neposlušná kůzlátka - divadlo pro děti
Pohádka pro nejmenší v podání divadla Úsměv
Lídy Frištenské. Vstup 80 Kč.
26. 3. v 20.00
Lokomotiva Planet, Lucky Brew, Karol Komenda Trio - rockový troják
Karol Komenda trio (Praha/Prievidza SVK) blues power rock trio.
Kapela okolo kytaristy a zpěváka K. Komendy,
který se původně prosadil v československé
superstar, aby ale poté ukázal svou pravou
tvář. Jeho trio lze směle přirovnat k podobným kapelám Richieho Kotzena nebo Joe
Bonammasy.
Lucky Brew (Prachatice) - hard rock
Prachatická dvougenerační kapela okolo zpěvačky Lucie Chánové. Za tři roky se podařilo
kapele odehrát na 50 koncertů po celé republice i na Slovensku, zúčastnit se několika festivalů a hlavně vydat první desku. Bezejmenná
prvotina kapely byla natočena ve studiu Solisko u Prahy a mastering udělal Ecson Waldes ve
studiu Biotech.
Lokomotiva Planet (Černošice) - hard rock
Černošická hard-rocková kapela založena kytaristou a zpěvákem Vláďou Dvořákem v roce
1996. Vydala dvě oficiální CD a stala se stálicí
české hard/rockové scény. Od počátku byla
skupina ovlivněna tvorbou amerických Pride &
Glory (sólový projekt Zakka Wyldea, kytaristy
Ozzy Osbourna).
Vstup 99 Kč.

FOTO: J. Látalová

Hrát bude Černošická komorní filharmonie, zpívat Pražští Pěvci, vše pod vedením Stanislava
Mistra.
Zájemci o spoluúčinkování i štědří dárci, hlaste se na v.polivka@seznam.cz, nebo 724 578
031, ať se tu příště mohou skvět vaše jména
vedle těch, kterým děkuji za uskutečnění - Město a ZUŠ Černošice a farnost Třebotov.
Václav Polívka
FOTO: Hana Janoušková

-- Stařenka z Valašska r. 1948 --

Výstava fotografií
Jeleny Látalové
Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze pořádá výstavu fotografií Jeleny Látalové (1921
Praha – 2003 Černošice) - etnografické
studie. Výstava probíhá v galerii Josefa Sudka, Úvoz 24, Praha 1, a to až do 29. května.
V únoru a březnu je otevřená vždy v úterý až
neděli od 11 do 17 hodin, v dubnu a květnu
v úterý až neděli od 11 do 19 hodin.
-- Na velikonočním koncertu zazní Vivaldi, Bortňanskij a Händel. --

Ivan Látal
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FOTO: archiv hudebníka

Na křižovatce folku, rocku, klasiky a blues
Kdy: sobota 19. 3. v 19.30
Kde: modlitebna Církve bratreské
Duchovní příběh na křižovatce folku, rocku, klasiky, blues… Oboroh je folkrocková kapela z Rychnovska ve východních Čechách, která se za 27
let své existence stala legendou. Skupina má na
svém kontě 25 tisíc prodaných, kritikou velmi
dobře přijatých alb, přes 1000 koncertů nejen
v tuzemsku, ale i na Slovensku, v Polsku, Německu, Holandsku, Francii, Švýcarsku, Irsku a společná vystoupení s Filharmonií Hradec Králové.

Léta zkušeností dala Oborohu jistotu a přesvědčivost při koncertním provedení skladeb, ať už
starozákonních žalmů zhudebněných vedoucím
kapely Slávkem Klecandrem, nebo jiných písní,
opatřených většinou jeho filozofujícími texty.
Speciální velikonoční koncert kapely Oboroh
se uskuteční 19. 3. od 19.30 v modlitebně Církve bratrské. Vstupné 120 Kč (k zakoupení na
místě).
Pavel Paluchník
Kazatel CB
FOTO: archiv Oboroh

-- Justin Lavash --

Virtuózní hra
na kytaru
Justina Lavashe
Kdy: pátek 25. 3. v 20.00
Kde: Club Kino
Justin Lavash (GB) si postupně vypracoval
pověst vyhledávaného performera. Jeho virtuózní hra na kytaru často nechá užaslé publikum s otázkou, jak dokáže jeden muž na
jeden nástroj vytvořit polyfonii tolika vrstev.
Své hráčské zkušenosti nasbíral v jižním
Londýně, kde hrál v devadesátých letech jazz
i kabaret, často coby sideman někdejších
pěveckých hvězd. Jeho vlastní zpěv, syrově
hluboký a uhrančivý, vtáhne posluchače do
skladeb, kde silné (nezřídka autobiografické)
příběhy střídají poetické imprese.
Díky vyspělé technice, která si nezadá
s Justinovým talentem komponovat, jej vyhledávají i čeští umělci z nejrespektovanějších –
Lenka Dusilová („Brother“ na CD Baromantika
and „Mayday" na CD V hodině smrti), Michal
Horáček („Dizzy and stranded in Prague“
z alba Český Kalendář), Sunflower Caravan
(CD A little bit more), Monika Načeva (CD Milostný Slabiky), Radúza (CD Marathon), DG
307 či Vladimir Merta. Dvě písně („Brother“
a „Dizzy and stranded in Prague“) obdržely
ocenění v soutěži Českého gramofonového
průmyslu Anděl v letech 2012 a 2013.
Poslední album, Changing of Tides (Příliv
a odliv) [Tranzistor, 2015] je novou kolekcí
původních písní žánrově rozepjatých, tentokrát až k elektronice a soulu, přičemž stylová
různorodost nepůsobí jako archaické kopie,
ale naopak jako fúze možných perspektiv.
Slyšíme na něm opět přední české hudebníky (Lenka Dusilová, Beata Hlavenková, David
Landštof), ale i přespolní (americký zpěvák
Dan Reed na grandfinálové „Keep on pushing forward“). Písně tentokrát zabodovaly
u kritiky (Rock & Pop, červenec 2015), několik se dostalo i do jinak k této hudbě macešských českých rádií.
Koncert se uskuteční v pátek 25. 3. od 20
hodin v Club Kinu. Vstupné 130 Kč.
Pavel Blaženín
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-- Folkrocková kapela Oboroh --

Připravované akce na duben 2016
FOTO: archiv Fleret

-- Koncert Fleretu slibuje dobrou zábavu. --

Fleret aneb Valaši v Club Kinu
Vizovická kapela Fleret patří ke stálicím na
české hudební scéně. Za více jak třicet tři let
své existence odchovala tři generace fanoušků a na svém kontě má přes deset studiových
alb, z nichž několik dosáhlo zlaté i platinové
prodejnosti. Srdečně zveme v pátek 15. 4. od
20 hodin do Club Kina na tuto vskutku originální
kapelu. Košt slivovice bude zajištěn. Vstupenky
na koncert obdržíte za 180 Kč v předprodeji
(minimarket u černošického nádraží) nebo za
200 Kč na místě před koncertem.

Poutníci zahrají v Černošicích
V roce 2016 hrají Poutníci už čtyřicátou
šestou sezónu. Jsou známí svým osobitým přístupem k písním ve stylu bluegrassu
a country a také svými vlastními skladbami,
které přesáhly rámec těchto stylů a některé
z nich u nás, dá se říct, již zlidověly. Vstupenky na koncert v Club Kinu ve čtvrtek 14. 4.
od 20 hodin si můžete zakoupit v předprodeji v minimarketu na černošickém nádraží za
150 Kč, na místě pak za 180 Kč. Zve město
Černošice.
Mário Bihári a Bachtale Apsa
Po kdysi velice úspěšném vystoupení této kapely na Mariánské pouti si můžete její strhující muziku vychutnat po dlouhé době v pátek
8. dubna v komornějším prostředí černošického Club Kina.
Mário vystupoval v Černošicích s různými
kapelami i sólově, ale Bachtale Apsa je jeho
srdeční záležitost. Název Bachtale Apsa,
v překladu Slzy štestí, vyjadřuje pestrost nálad a emocí, které hudba, nejenom ta romská odnepaměti v posluchačích vyvolává.
Kapela spojuje muziku balkánských, maďarských, španělských, ruských i slovenských
Romů. Nechybí samozřejmě klasické čardáše. Skvělé vokály a brilantní muzikantské výkony ve strhujících rytmech jsou přednosti,
které z kapely činí romskou hudební klasiku
v nejlepším slova smyslu. Vstupné 140 Kč.
Pavel Blaženín
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Kateřina & Miloš MOTANI:

Jarní trhy
v Dobřichovicích

Kdy: úterý 29. 3. v 20.00
Kde: Club Kino
Velmi barevná a pestrá fotograficko-filmová projekce Kateřiny a Miloše
MOTANI se uskuteční 29. března od 20 hodin v Club Kinu.
Kulturní a přírodní poklady, skvostné chrámy, výborná jídla, exotické chutě, milé lidi – tohle vše střeží zlatí Buddhové. Vydáme se za
kulturními a přírodními poklady severního Thajska. Skvostné chrámy,
zlatí Buddhové, mnichové. Výborná jídla, exotické chutě. Opičí město,
indičtí sloni, tygři, velcí varani, leknínové jezero. Krokodýlí šou, královská kobra, polibek smrti. Horské kmeny, ženy se žirafími krky. Svátek
světel...
Vstupné na tuto cestu „z opičího města za královskou kobrou“ je 80
Kč. Srdečně vás zve město Černošice!

Kdy: sobota 19. 3.
Kde: zámek Dobřichovice
Týden před velikonočními svátky proběhnou na zámku v Dobřichovicích již tradiční Jarní trhy. Odstartují již v 8 hodin ráno farmářským
trhem. Ty Jarní pak na něj naváží od 11 hodin. Kromě velikonoční
inspirace si zde můžete užít i bohatý doprovodný program.
Děti se mohou projet na konících, ale i na kolotoči. Nebo si mohou
uplést pomlázku. Od 13 do 15 hodin budou připraveny výtvarné dílny
a pečení jidášů.
Rovněž od 13 hodin zahraje Pouťový orchestr a ve stejný čas začne
i loutkové varieté. O hodinu později vystoupí Chorálek. A v 15 hodin
se děti mohou těšit na Jabloňovou pohádku.

Multimediální projekce Taje Thajska

Dana Jakešová

Pavel Blaženín

Nové knihy v městské knihovně v Černošicích
Beletrie:
ALBOM, Mitch: První telefonát z nebe –
příběh o lásce, minulosti a víře;
ALLEN, Sarah A.: Dívka, která sahala po
hvězdách – společenský román;
CASPARI, Sofia: V zemi korálového stromu, Laguna plameňáků, Píseň vodopádu
– poutavá rodinná sága na pozadí nádherného panoramatu Argentiny;
COBEN, Harlan: Cizinec – napínavý thriller
o tom, jak se dobře míněné lži mohou v cizích
rukou změnit ve smrtící pasti;
DOLEŽALOVÁ, Marie: Kafe a cigárko aneb
Historky z hereckého podsvětí – vtipné glosy ze života herečky;
ECO, Umberto: Nulté číslo – příběh z prostředí novinářské redakce z roku 1992,
v němž splývá historie s paranoiou;
HÁJÍČEK, Jiří: Zloději zelených koní – novela o partě hledačů vltavínů;
HARTL, Patrik: Prvok, Šampón, Tečka
a Karel – román vypráví s vtipným nadhledem
příběh čtyř kamarádů, kteří si dvacet let po
maturitě zkusí položit otázku, jestli žijí opravdu
tak, jak chtěli, když jim bylo osmnáct;
HORÁKOVÁ, Naďa: Pro jméno a čest
– historický román odehrávající se na konci 13. století na jihovýchodě Markrabství
moravského;
MÉNDEZ, José: Argo – vylíčení jedné z nejlepších a nejnebezpečnějších akcí CIA, při
které se v roce 1980 podařilo Kanaďanům
dostat z obklíčené americké ambasády v Teheránu šest amerických diplomatů;
NESSER, Hakan: Dívka, která nikomu nechyběla – severská detektivka;
PROCHÁZKOVÁ, Petra: Frišta – vyprávění
novinářky Petry Procházkové z Afghánistánu po pádu totalitního režimu Talibů. Příběh
ženy napůl Rusky napůl Tádžičky provdané do
Afghánistánu;
RILEY, Lucinda: Levandulová zahrada –
společenský román z francouzské Provence;
SABINO, Mario: Den, kdy jsem zabil svého otce – děsivý, okouzlující a podmanivý
román jednoho z nejvýraznějších brazilských
spisovatelů;

ZGUSTOVÁ, Monika: Růže od Stalina – román líčí pohnutý osud Stalinovy dcery.
Naučná literatura:
ALEXIJEVIČ, Světlana: Doba z druhé ruky
- zcela výjimečná kniha mimořádné autorky,
laureátky nejprestižnějších ruských, evropských i amerických literárních cen. Konec
komunistického režimu a následující rozpad
sovětského impéria přinesl jeho občanům
po počátečních nadějích zklamání, frustraci
a dezorientaci. Text je mozaikou desítek skutečných hlasů, které Alexijevičová zaznamenala na magnetofon při rozhovorech s nejrůznějšími lidmi;
BITTNEROVÁ, Martina: Lásky Boženy
Němcové - u příležitosti 195 let od narození
jedné z největších našich spisovatelek vzniká
jedinečná kniha, která poodhaluje roušku tajemství jejího života;
BOOUTENKO, Victoria: Zelené smoothie
recepty - 150 receptů k plnému zdraví;
JUNEK, Václav: Pasovský případ císaře
Rudolfa II. - nahlédněte do zákulisí politických pletich a nechte se okouzlit rudolfínskou
dobou, která nás oslovuje i po staletích;
KOŠŤÁLKOVÁ, Michaela: Skryté soukromí Karla IV. - kniha je oslavou sedmistého výročí narození velkého panovníka, rekapituluje
i nejvýznamnější umělecká díla a počiny, jímž
byl velký panovník napříč časem předlohou či
inspirátorem;
LESCHINGER, Martin: Cyklovýlety po česku a okolí - 64 výletů za poznáním;
POUL, Hubert: 1914 - 1918 Horní Černošice a Dolní Mokropsy v I. světové válce;
SUCHÝ, Ondřej: Čemu se smála Adina
Mandlová? - prostřednictvím úryvků rozhovorů a zejména ze svědectví padesáti osobností
s jejich často protichůdnými pohledy získává
čtenář plastický obrázek o nevšedním životě
této legendární herečky;
WAGNEROVÁ, Alena: Milena Jesenská
- v osudu české novinářky Mileny Jesenské
se takřka doslova zrcadlí všechny proměny
a zvraty, očekávání a zklamání první poloviny
minulého století;

ŽITNÝ, Radek: Ferenc Futurista: drastický
komik - poprvé mají čtenáři možnost se souhrnně seznámit se životem jedinečného komika, jehož veleúspěšnou uměleckou dráhu
přerušilo předčasné úmrtí.
Pro děti a mládež:
101 věcí, které bychom měli vědět o koních - příručka pro milovníky koní;
Letadla - encyklopedie o letadlech;
ASENSIO, Maria: Moby Dick - světová četba pro školáky, edice bohatě ilustrovaných,
citlivě převyprávěných a zkrácených děl světové literatury;
BAKER, Mark: Seznam se s prasátkem Pepou - příběhy o zvířátkách pro děti od 3 let;
BREZINA, Thomas: Expedice Kolumbus dobrodružná knížka pro čtenáře od 11 let;
BŘEZINOVÁ, Ivona: Chobotem sem, chobotem tam - první čtení;
GALE, Eric Kahn: Deník třídního otloukánka - příběh o vítězství nad šikanou;
ŘEZNÍČKOVÁ, Petra: Auta ve městě - veselá obrázková knížka.
Knížky v angličtině:
DEFOE, Daniel: Robinson Crusoe - dobrodružný román, zrcadlový text;
STEVENSON, Robert Louis: Ostrov pokladů - dobrodružný román, zrcadlový text.

Otevírací doba v knihovně:
Pondělí: 9.00–11.30

12.30–18.00

Středa:

13.00–19.00

9.00–11.30

Čtvrtek: 		
Pátek:

12.30–16.00

9.00–11.30

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

Březen měsíc čtenářů
Období na přelomu zimy a jara je každý rok ve
znamení knih a čtenářů. Ani letošní rok nebude
výjimkou. Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlašuje tento rok již 7. ročník celostátní akce Březen měsíc čtenářů.
Této akce se každoročně zúčastní více než
400 aktivních veřejných knihoven z celé České
republiky. Mezi nimi nebude ani letos chybět
černošická knihovna. Opět budou mít noví čtenáři možnost přihlásit se do knihovny zdarma,
zapomnětlivým čtenářům bude odpuštěn poplatek za pozdě vrácené knihy.

Od 7. 3. do 11. 3. bude pro děti přichystána knihovnická tombola. Každý registrovaný
čtenář si vybere číslo, na které, pokud bude
vylosované, vyhraje knížku. Na nejmenší děti
budou ve čtvrtek 24. 3. čekat v knihovně
omalovánky. Ve čtvrtek 31. 3. pak bude Záložkový den. Každý dětský čtenář tak dostane při návštěvě knihovny záložku do knížky.
Všechny děti budou mít možnost od 21. 3.
do 25. 3. v Týdnu čtení přečíst svým kamarádům, rodičům a prarodičům úryvky z knížek
Jana Karafiáta, od jehož narození uplyne letos
170 let a Zdeňka Svěráka, který letos oslaví
80. narozeniny. Každého čtenáře odměníme

Soutěžní kvíz pro děti
Zakroužkuj správné odpovědi:

Místo narození Zdeňka Svěráka:
a) Brno

b) Písek

c) Praha

Rok narození:
a) 1946

b) 1936

c) 1956

b) malíř

c) vědec

Doplň názvy knížek Z. Svěráka:
Tatínku, ta se ti ............................................,
Jaké je to asi v ............................................,
Pan Buřtík a pan ............................................
Vyplněný kvíz přineste označený jménem, adresou a věkem do konce
března do knihovny. Tři vylosované autory správných odpovědí odměníme hezkou knížkou.

inzerce
Azaro spol. s r.o. hledá pro provozovnu Zahradnictví Pod Kazínem,
Černošice, Ukrajinská ul. Zahradnici –

prodavačku na provoz ve směnách a v sezoně i o víkendech.
Vyžadována spolehlivost , flexibilita, schopnost jednat se zákazníky
a přiměřené odborné znalosti.
Informace na tel 603 887 599 Ing. Jiří Řehoř

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

Nabízíme zboží výhradně Českých výrobců
keramika l košíkařina l dřevěné hračky l ubrusy
Po-Pá 9-12, 13-17 So 9.30-11.30
tel.: 603 44 99 40, www.hanarozenska.tk
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Irena Šilhánková, knihovnice

Nová regionální literatura
v městské knihovně
Chcete lépe poznat svoje město a jeho okolí? V knihovně najdete nové
tituly regionální literatury:
DVOŘÁK, Otomar: Hvězdná znamení mezi Prahou, Berounem a Plzní
KOZÁK, Pavel: Tajemná místa Prahy
DVOŘÁK, Otomar: Po stopách českých králů, Tajemná místa Berounska, Dolní Berounka
POUL, Hubert: 1914-1918 Horní Černošice a Dolní Mokropsy
v 1. svět. válce
DOUSEK, Vladimír: Setkání Černošic a Mokropes s Berounkou
VOJTÍŠEK, Daniel: Dolní Mokropsy: Historicko-topografický atlas
KOLEKTIV AUTORŮ: Černošice

Původní povolání:
a) učitel

malou sladkostí. Nebude chybět ani soutěžní
kvíz pro děti.
17. 3. bude probíhat Velký knižní čtvrtek. Na
tento den připravili knižní distributor Kosmas
a významní čeští nakladatelé 14 knižních novinek nejlepšího čtení pro letošní jaro. Určitě některé tituly najdete i v naší knihovně. Koncem
měsíce pak bude vyhlášen největší čtenář v dospělém i dětském oddělení za rok 2015. Ráda
bych také pozvala do knihovny naše školáky
a paní učitelky.
Přeji všem čtenářům i nečtenářům krásné
prožití jara a těším se na vaši návštěvu.

inzerce

