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-- Nový kabinet pro učitele --

-- S knihovou je propojená i studovna vybavená počítači. --

Proběhl Den otevřených
dveří
Půdní vestavba školy je již dokončená. V úterý 22. března si
prostory mohla prohlédnout i veřejnost v rámci Dne otevřených dveří. Zájemce prováděli žáci a žákyně z vyšších ročníků školy. A nyní již knihovna se studovnou i krásné moderní
třídy čekají na žáky. Připraven je také výtvarný ateliér a speciální učebna pro výuku jazyků.
Dana Jakešová
-- Kmenová třída třeťáčků --
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prostorná. A ještě na
ni navazuje prostor pro
skladování materiálu. --

vštěvy. --

pro případné ná

z radnice

Černá černošická betonárna – aneb 23 let mimo zákon
Stavba betonárny Černošice byla povolena rozhodnutím č.j. výst.: 757/83, 1318/83 ze dne
21. 9. 1983 a byla kolaudována rozhodnutím č.j.
výst.: 1505/84 ze dne 18. 3. 1985 jako stavba dočasná s trváním nejdéle do 31. 12. 1988. Termín
trvání dočasné stavby betonárny byl rozhodnutím
č.j. výst.: 947/88 ze dne 31. 10. 1988 prodloužen do 31. 12. 1993. Dočasná stavba betonárny je
od 1. 1. 1994 užívána bez platného kolaudačního
rozhodnutí či jiného veřejnoprávního titulu, aniž by
vlastník pozemků, na kterých je stavba umístěna,
nebo provozovatel činil - až do nedávné doby - nějaké kroky k legalizaci stavby.
Provozovatel stavbu nelegalizoval
V letech 2004-2006 byl provozovatel betonárny v rámci přípravy změny územního plánu vyzýván
k doložení podkladů, které by vedly k legalizaci
této stavby. Dokonce byla ze strany provozovatele zpracovaná projektová dokumentace, která je
součástí spisu na Stavebním úřadě.
V letech 2011-2013 vedení města komunikovalo s tehdejším provozovatelem (BTN Trade), který
přislíbil provoz dobrovolně ukončit, resp. přesunout jinam. Ovšem nedošlo k tomu – sliby nebyly
plněny, velmi obtížná byla už samotná komunikace (nezvednuté telefony apod.).
V dubnu 2013 vyzval majitele pozemku k ukončení provozu betonárny Stavební úřad, coby orgán státní správy. Prvotní tříměsíční lhůta byla na
žádost provozovatele několikrát prodloužena, a to
nejdříve do října 2013 (za podmínky předložení
časového harmonogramu činností vedoucích
k ukončení provozu) a následně do srpna 2014
(na základě vyjádření zastupitelstva města z 6. 11.
2013, které souhlasilo se záměrem přemístění betonárny na sousední pozemky určené v územním
plánu pro tzv. nerušící výrobu podle předložené
studie a za podmínky, že celá plocha původních
pozemků bude dle studie upravena pro veřejné
využití, na základě plánovací smlouvy včetně závazného harmonogramu). Záměr by ještě podléhal souhlasu Stavebního úřadu a dalších orgánů
státní správy (ochrany životního prostředí, Povodí aj.) – a vzhledem k podmínce nerušící výroby
možná stejně nebyl průchodný. Nicméně k projednání ani nedošlo, protože komunikace s provozovatelem betonárny ani majiteli pozemků nijak
nepokročila. Město posléze formálním rozhodnutím jednání ukončilo a tuto skutečnost oznámilo
Stavebnímu úřadu.
V listopadu 2014 Stavební úřad zahájil řízení
o odstranění nepovolené stavby betonárny, následně zamítl žádost o její dodatečné povolení.
Provozovatel rozhodnutí napadl u Krajského úřadu, který věc vrátil Stavebnímu úřadu k novému
projednání s doplněním podkladů. V říjnu 2015
byl nástupce původního žadatele (protože se mezitím změnil subjekt provozovatele na společnost
TYBET INVEST s.r.o.), vyzván k doplnění žádosti
ve lhůtě 60 dní. Žadatel místo toho ke konci dané
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-- Betonárna by v budoucnu na prostranství u Berounky už být neměla. --

lhůty požádal o prodloužení lhůty do konce října
2016, resp. na dobu jednoho roku. Tento požadavek Stavební úřad zamítl. Provozovatel zaslal stížnost, kterou tajemník úřadu na konci února odmítl
jako nedůvodnou.
Co stojí v územním plánu
Zastupitelstvo již v minulosti odmítlo návrh na
změnu v územním plánu, aby betonárna mohla
být zachována ve stávajícím místě. Taková změna
by ani nemohla být přijata, protože by byla mimo
jiné i v rozporu s nadřazenou územně-plánovací
dokumentací (krajským územním plánem), a tedy
neprůchodná.
Změna č. 1 Územního plánu Černošice vydaná
Městem Černošice opatřením obecné povahy č.
1/2014, která nabyla účinnosti dne 12. 8. 2014,
tedy s ponecháním betonárny v dané lokalitě nepočítá, protože se tento provoz částečně nachází
ve funkční ploše OS/Z: plochy občanského vybavení - sportu a rekreace, v záplavovém území
a z části v ploše ÚS – 1: plochy přírodní – územní
systém ekologické stability, nadregionální biokoridory, v nichž nelze umístit žádnou stavbu.
Na letošním březnovém zasedání zastupitelstva
byl předložen obdobný návrh, nakonec byl po
delší diskuzi stažen. Osud betonárny v tuto chvíli
není již v rukou zastupitelstva, ale státní správy (zejména Stavebního úřadu). Ve stávajících plochách
betonárna nemůže zůstat, bez ohledu na vůli několika zejména opozičních zastupitelů, kteří se na
zasedání vyslovili pro zachování betonárny. Zasedání předcházelo přímé oslovení všech zastupitelů
koordinovanými dopisy majitelů pozemků i provozovatele. Podle našich informací spolupracují na
věci také s PR/lobbystickou agenturou, nicméně
vzhledem ke všemu výše uvedenému zde už ani
nejde o názor zastupitelů. Fakta jsou daná.
Ve stávajícím místě je betonárna již 23 let protizákonně a není cesta, jak ji dodatečně povolit.
Veškeré obranné kroky majitelů pozemků a provozovatele jsou tak asi jen způsobem, jak získat čas.

Na přesun betonárny do jiné plochy podle vlastních slov nemá provozovatel finanční prostředky,
nehledě na to, že ani v ploše tzv. nerušící výroby
by betonárnu státní správa stejně nejspíš nepovolila, mimo jiné kvůli zvýšenému provozu nákladní
dopravy. Majitelé pozemků na zasedání zastupitelstva navíc uvedli, že své pozemky určené pro
tzv. nerušící výrobu nabídli společnosti REWE pro
možné umístění nové prodejny řetězce Billa.
Ačkoliv pro provozovatele betonárny i pro majitele pozemků pod ní je to pochopitelně negativní
zpráva a finanční ztráta, dny černošické betonárny
v současném umístění jsou již delší dobu sečteny.
Nezbývá, než se s realitou smířit a postavit se čelem i k zákonné povinnosti jejího uzavření následné rekultivaci celého prostoru.
Jaká je vize budoucí podoby daného místa
Prostor je územním plánem z let 2006/2010
vyčleněn pro veřejně přístupnou, resp. neoplocenou, plochu bez možnosti nadzemních staveb –
plochu sportovní či rekreační. I současné vedení
města zastává názor, že v celé lokalitě je vhodné
tyto funkce dále posilovat a rozvíjet. Již pracujeme na zlepšení prostoru od lipenecké lávky podél
řeky dolů, dalším záměrem je posílení rekreačních
funkcí lesoparku před osadou na Vírku (např. zřízení mlatových cestiček), velkého posunu bylo
dosaženo lepší údržbou zeleně.
Pokud v rámci rekonstrukce železnice dojde
podle současných plánů cca do 5-6 let k přeložce krajské silnice do podjezdu na úrovni Penny
Marketu, dnes nevzhledná a rušná Radotínská
ulice by od přejezdu k místu dnešní betonárny
mohla dostat „obytnější“ podobu s více prostoru pro chodce a cyklisty. Černošická hasičárna
s klubovnou by se mohly následně lépe propojit
se „sportparkem“ a celá oblast by se tak stala
příjemným širším centrem, odpočinkovou zónou
a propojením města s řekou.
Filip Kořínek
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Sbírka na sportovní halu
Ve sbírce na sportovní halu, jejíž cílová částka je 10 milionů,
bylo k 17. 3. 2016 celkem vybráno/přislíbeno:

10.419.360 Kč
což je součet dosavadního výnosu veřejné sbírky na transparentním účtu 182-0388063349/0800 a všech darů, sponzorských příspěvků a programu adopce sedaček na základě
darovacích smluv, které směřují na investiční účet.
Prostředky nad původní cílovou částkou 10 mil. Kč budou využity
na nákup vnitřního a sportovního vybavení haly.
Více na www.procernosice.cz a www.mestocernosice.cz
(včetně odkazu na transparentní účty).

Děkujeme všem dárcům a podporovatelům
sportovní haly.

Do sbírky přispěli:
částkou 2 021 000 Kč vč. DPH: p.k.Solvent s.r.o. (Martin Moravec);
částkou 1 080 000 Kč: Libor Malý;
částkou 907 500 Kč vč. DPH: PRO.MED.CS Praha, a.s. (Ivan Daněk);
částkou 220 000 Kč: Aspironix s.r.o. (Daniela a Jiří Pavlíčkovi);
částkou 200 000 Kč: 	Jan Fara, Erilens s.r.o. (Pavel Tichý), Dagmar a Radek Jalůvkovi, Zdeněk Otava;
částkou 150 000 Kč: 	Marek Sláčík, Stavitelství Řehoř s.r.o. (Petr Řehoř), AQUACONSULT, spol. s.r.o. (Zdeněk Vlček) - přípojky VaK do ceny 150 tis. Kč bez DPH;
částkou 121 000 Kč: Jitka a Martin Schwarzovi;
částkou 110 000 Kč: Milena a Jiří Paříkovi;
částkou 100 000 Kč: 	Markéta a Dan Brodovi, Miroslav Huňáček, Zuzana a Daniel Zejdovi, Alžběta a Tomáš Kratochvílovi, Vendula a Filip Kořínkovi, BRUDRA s.r.o. (Pavel
Růžička), Klára Nováková, Kateřina a Robert Nešpůrkovi, Josef Hlavička, Tomáš Sokol, Jan Strakoš, Benefit Management s.r.o. (121 tis. vč. DPH),
Radim Jasek, Barbara a Jan Žákovi, Štěpán Pírko, Pavel Švestka, Klenotnictví Dušák, Jitka a Jiří Stržínkovi;
částkou 90 000 Kč: Michal Hon;
částkou 80 000 Kč: Vladimír Hranička;
částkou 75 000 Kč: Alexandr Pavlov, Věra Čáslavská;
částkou 71 800 Kč: Formánkovi;
částkou 70 000 Kč: Martina a Jan Göttelovi;
částkou 67 810 Kč: Jaroslav Dušek;
částkou 58 800 Kč: Petr a Romana Wolfovi;
částkou 55 000 Kč: VeRa-Trans, s.r.o. (Vít Šec, Radek Šmíd);
částkou 50 000 Kč: 	Jestico + Whiles (Sean J. Clifton), Olga Humlová, David Hendrych, Alice a Tomáš Uzlovi, Vlaďka a Tomáš Hlaváčkovi, Marcel Hujo, Milan Pavlík, HST
Hydrosystémy s.r.o. (Petr Hellmich), amotIQ s.r.o., Michal Šrámek, Jana a Aleš Tichopádovi;
částkou 37 000 Kč: Jiří Hanausek;
částkou 33 000 Kč: STARÝ A PARTNER s.r.o. (Hrdinovi);
částkou 30 000 Kč: Peter Palečka, Zdeněk Kavka;
částkou 25 000 Kč: 	Jiří Holubec, Milan a Simona Nováčkovi, Kateřina a Daniel Matulovi, Vladimír Frank, Jurij Zíma, Lenka a Karel Kacálkovi, Magda a Petr Košťákovi,
Petr Coka, Rudolf Štika, Karel Müller, Luboš Bórik, EKOTECHNIKA spol. s r.o. (A. a K. Mrázovi), Libuše Müllerová, Angelisovi, PragMed s.r.o. (Karel
Bláha), Patrik Jeřábek, Tomáš Chalupský, M. a R. Opravilovi, Markéta a Lukáš Nývltovi, Kovimpex v.o.s. (Jan Kříž), Rudolf Kříž;
částkou 20 000 Kč: 	Vlastimil Ráb, Karel Znamenáček, Jiří Poňka, Laura Hlavsová, Videris s.r.o., Marie a Šimon Hradilkovi;
částkou 16 951 Kč: Skauti;
částkou 11 111 Kč: Jaroslav Dufek;
částkou 10 600 Kč: Soukeníkovi;
částkou 10 000 Kč: 	Petr Sýkora, Martina a Ivan Melounovi, Gabriela Linhartová, Bohatovi - Luna, Václava a Miroslav Jersákovi, Radovan Maťha, Viktor Zborník,
Tomáš Berger, Vendula Pechová, Monika Kopřivová, Alena Machovcová, Zelinkovi, Petr a Simona Volejníkovi, CK Robinson s.r.o. (Petr Nový),
Nestrašilovi;
částkou 7 000 Kč: Martin a Linda Paříkovi;
částkou 6 750 Kč: Kateřina Eliášová;
částkou 6 600 Kč: Šetelík Oliva s.r.o.;
částkou 6 000 Kč: Vladimír Knop;
částkou 5 200 Kč: rodina Bečvarovských;
částkou 5 100 Kč: Vendelín Koníček;
částkou 5 000 Kč: 	Brožovi, Magdalena Vančáková, M., M., J. a V. Stádníkovi, Sládkovi, Alexandr Pařík, Pavel Hokr, Michal Suchý, Josef a Vladislava Krausovi, Hubert
Poul, Vlasta a Josef Pitrovi, Karel Kacálek, Stecivovi, Lojovi, Martin Slíva, Hokrovi, Světlana Vlasáková, Kuba a Valinka, Salon Lucie;
částkou 4 644 Kč: Petr Pánek;
částkou 4 300 Kč: SAMSON KOSHER FOOD CORPORATION LTD., s.r.o.;
částkou 4 000 Kč: Pavel Fojtík, Dufkovi;
částkou 3 600 Kč: Jiří Voves;
částkou 3 220 Kč: Divadlo Akorát Praha;
částkou 3 000 Kč: 	Ilona a Jan Arnoldovi, Jana a Pavel Cejnarovi, M. a P. Puldovi, Štikovi, Klára Pondělíčková, Schmidtovi, Mudrovi;
částkou 2 635,4 Kč: Themar trifft Europa - spolek z partnerského města Themar;
částkou 2 500 Kč: Budíkovi, Borákovi;
částkou 2 000 Kč: 	Markéta Finnová, Eva Gryczová, Radko Pöschl, A. a P. Zmatlíkovi, Michaela Šteigerová, Jiří a Lenka Kalouskovi, Petra Fiurášková, Ludmila Straková,
Radka Charousová, Pavel a Klaudia Dvořákovi, Jan Dragoun, Jan Mudr, Josef Kraus, Zdeněk Zika st. a Zdeněk Zika ml., Kyzlinkovi;
částkou 1 864 Kč: DOS Doubkova obch. Společnost s.r.o.;
částkou 1 500 Kč: 	Dana Pánková, Andrea Bergmanová, Irena Johanovská, Ludmila Svobodová, Stryglovi;
částkou 1 111 Kč: Lucie a Petr Křenkovi, Jan Vobořil;
částkou 1 000 Kč: 	Dana Šabatová, Jaromír Příhoda, Aleš Pajgrt, Gisa s.r.o. (I. Korčák), Zimmermannovi, Pavel Blaženín, Jaroslav Rozmajzl, Helena Malířová, Petra Stejskalová, Pavel Potužák, Jan Červený, Šálkovi, Markéta Jechová, Divadelní soubor MARŠLE;
částkou 900 Kč: Jaroslav Pecl;
částkou 500 Kč: 	Jan Lachnitt, Samuel Hron, Martin Šlechta, R+V Purmannovi, Silvie Motlíková, Chalupníkovi, Monika Kupková.
Sbírky z akcí: Tříkrálová sbírka 2014 (bří Ebenové) 37 000 Kč, Černošický ples (Jan Fara) 22 222 + 9 778 Kč, Prodej kalendářů 2015 49 400 Kč, dobr. vstupné divadlo
5.E - 1 755 Kč, sbírka na vybavení haly na Radiofestu 14 159 Kč, Černošický běh (Dana Pánková) 20 300 Kč.
Dále přispěli: Radek a Martina Musilovi, Robert Zugar, Vladimír Vaněk, Jan a Jana Neumanovi a další nejmenovaní dárci.
Projekt sportovní haly podpořila řada dalších osob a firem také nepeněžní formou, vč. bezplatného poskytnutí služeb. Jejich aktuální přehled Vám přineseme v některém
z příštích čísel Informačního listu. Všem velice děkujeme za podporu dobré věci pro naše město.
Pozn.: zvýrazněná jména = nové příspěvky

„Společně to dáme!“
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Jednou větou...
• Majitelé pozemku pod betonárnou předložili
na březnové zastupitelstvo žádost o takovou
změnu územního plánu, aby betonárna, která
je už od roku 2003 černou stavbou (povolení měla pouze jako stavba dočasná do roku
1993), mohla dále existovat. Zastupitelstvo
již v minulosti změnu územního plánu odmítlo,
tentokrát se nakonec ani nehlasovalo – majitelé po dlouhé diskuzi požádali o stažení bodu
z jednání. K tématu více informací v samostatném textu na str. 5.
• Firma ŠIBA nabídla městu darem výrobu
pódia pro sportovní halu v ceně 200 tisíc Kč.
Děkujeme!
• Sportovní hala bude místo původně zamýšleného klasického projektoru a plátna vybavena moderním LED panelem za 617 tis. Kč
od firmy KVK Media, který bude využíván nejen jako výsledková tabule a časomíra v rámci
sportovních soutěží, ale i jako velká obrazovka
pro školní a městské akce. Ozvučení haly dodá
za částku 1,3 mil. Kč firma Alty Sound.
• Zastupitelstvo schválilo pojmenování pěti
nových ulic – jedna z nich byla pojmenována
po spisovateli J. Foglarovi, který v Černošicích
strávil významnou část svého života, další po
A. V. Novákovi, významném cestovateli, a také
starostovi Dolních Mokropes od roku 1938.
• Černošický karneval bude tentokrát v pátek
24. června.
• Ředitelka základní školy odešle Ministerstvu
školství žádost o povolení prodloužení prázdnin o 14 dní do září, abychom získali časový
prostor – i tak velmi stísněný – pro stavbu nového centrálního vchodu a šaten. První školní
den letos bude s vysokou pravděpodobností až
v pondělí 19. září.

Granty pro rok 2016
Veškeré žádosti o granty pro rok 2016 posuzovali členové Grantového výboru, kteří předložili
zastupitelstvu ke schválení návrh na rozdělení
finanční podpory. Zastupitelstvo návrh po krátké
diskuzi schválilo.
Grantový program byl oproti loňskému roku
navýšen o 80 tis. Kč, celkem bylo k dispozici
590 tis. Kč pro práci s mládeží, 360 tis. Kč na
kulturní granty a 50 tis. Kč pro služby v sociální
oblasti. O sociální granty mohli letos poprvé kroKulturní granty v Kč:
Garage Sale

5.000

Černošická bruslička

5.000

Bass Černošice

13.000

Letní kino

15.000

Na živo – koncerty pro mladé

20.000

Jarmareční divadlo na farmářských trzích

20.000

Šmik Fik Fest

30.000

Divadelní festival Den bláznů

30.000

Černošická komorní filharmonie

50.000

Mifun – koncerty dětí s profesionály

40.000

Jazz Černošice

132.000

• Rada města zahájila výběrové řízení na stavbu centrálního vchodu a šaten ZŠ, přístavbu
zázemí kuchyně a venkovních toalet a současně i rozšíření a odhlučnění školní jídelny, včetně nového nábytku.
• Podle letos zpracovaného projektu na další nutnou úpravu nejstarší budovy školy (ktera letos dostala novou zateplenou fasádu,
nová okna, a novou půdní vestavbu s pěti
třídami) bude odvlhčení jejích základů stát
zhruba 4-5 milionů Kč; letos to už rozhodně
nezvládneme.
• Členkou komise pro sociální záležitosti byla
nově jmenována paní A. Boušková, zástupkyně
místního Červeného kříže. Město také nabídlo
větší podporu při propagaci akcí, které ČK organizuje pro seniory – pozvánky nově najdete
na všech deseti městských vývěskách a výběr
v SMS rozhlasu.
• Dosavadní tajemník městského úřadu Mgr.
Jan Louška se s platností ke konci února vzdal
své funkce, aby se po pěti letech posunul dále
ve své pracovní kariéře; vyhlásili jsme výběrové řízení na nové obsazení této funkce. Také
budeme v příštích týdnech vybírat nového interního auditora a manažera kvality. (Informace o výběrových řízeních jsou na elektronické
úřední desce na webu.)
• Krajský audit hospodaření města za rok
2015 skončil stejně jako před rokem výrokem
„nebyly zjištěny chyby a nedostatky“.
• Na černošické radnici – a dalších 700 radnicích a úřadech v České republice – zavlála 10.
března tibetská vlajka na připomenutí tibetského povstání v roce 1959, komunistickou Čínou
násilně potlačeného, kdy zahynulo asi 80 tisíc
Tibeťanů, a porušování lidských práv pokračujícího až dodnes.
• Město vypovědělo smlouvu firmě GARBINE,
která nezaplatila dvě faktury za odvoz splašků
mě poskytovatelů sociálních služeb žádat i spolky zaměřující se na aktivity seniorů. Žadatelé,
kteří nezískali podporu v plné požadované výši
nebo v grantovém řízení vůbec neuspěli, obdrží
tento rok poprvé zdůvodnění.
Seznam žadatelů, kterým byla schválena dotace, je uveden v tabulkách rozdělených podle
jednotlivých grantových programů. Podrobnější
informace naleznete na www.mestocernosice.
cz v sekci „Granty“.
Lenka Kalousková,
předsedkyně Grantového výboru
lenka.kalouskova@mestocernosice.cz
Granty pro práci s mládeží v Kč:
Kroužek mladých rybářů Černošice
Tenisový klub Černošice
Dětský folklórní soubor Pramínek
Tam-Tam Mraveniště
Krasobruslení
Sportovní klub Černošice - oddíl kopané
Chorus Angelus
Junák - svaz skautů a skautek ČR,
středisko Černošice
Sportovní klub Kazín - Dolní Mokropsy
Tělocvičná jednota Sokol Černošice
Sportovní klub Černošice - hokej

11.000
28.000
29.000
29.000
30.000
40.000
45.000
63.000
70.000
95.000
130.000

do naší čistírny odpadních vod v celkové částce 110 tis. Kč.
• Připravujeme žádost o dotaci na zřízení nových chodníků v ulicích Říční a Topolská, a na
rekonstrukci chodníku v ulici Dr. Janského od
hotelu Kazín směrem do Mokropes.
• Městská policie převedla na Technické služby vyřazenou ojetou Fabii.
• Do výběrového řízení na rekonstrukci místních komunikací se přihlásila a na druhém
místě skončila firma Henstav, majetkově propojená s firmou Robstav, se kterou je dodnes
město v soudním sporu kvůli zcela nekvalitně
odvedeným pracím z předloňského roku. Pro
nesplnění podmínek byla z řízení vyřazena,
stejně jako nejlevnější nabídka jisté menší firmy, a vítězem výběrového řízení byla vyhlášena
třetí firma Ekostavby Louny.
• Rada vybrala firmu, která za cca 60 tisíc přestěhuje městské úředníky z vily Tišnovských
do prostor dočasně pronajatých na dobu do
dokončení rekonstrukce a přístavby budoucí
radnice (cca na konci příštího roku).
• Rada města pověřila odbor investic projednat se státními orgány umístění značek omezujících vjezd nákladních vozidel nad 6 tun do
všech dlážděných ulic.
• Za 390 tis. Kč kupuje město nový ruční laserový radar pro městskou policii.
• Rada města na základě podnětu po dlouhé
diskuzi rozhodla o zrušení jednoho parkovacího
místa (ze tří) před centrem
MaNa na návsi u kostela;
cílem je rozšířit travnatou
plochu v tomto pohledově významném centrálním
místě.
Filip Kořínek,
starosta@mestocernosice.cz

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

Granty pro sociální služby v Kč:
CSS Hvozdy

4.000

Diakonie ČCE

4.000

TJ Sokol Černošice/výlety pro seniory

4.000

MaNa/společenství seniorů

4.000

Hewer,z.s.
Farní charita Neratovice

8.000
26.000
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z radnice

Královský průvod - výzva!
Jubilejní desátý ročník Královského průvodu se
uskuteční 4. a 5. června a ponese se v duchu
výročí 700 let od narození Karla IV., z Boží milosti
císaře Římského, vždy vznešeného a Českého
krále. V Černošicích ho i s jeho chotí Alžbětou
Pomořanskou a celou družinou přivítáme na dvou
zastávkách - ve Sport Parku u Berounky a na Masopustním náměstí, a to první den průvodu v odpoledních hodinách.
Chtěli bychom tímto vyzvat všechny místní
spolky, kluby, sdružení a jiné nadšence, aby se

Přehled služeb

Nový ceník inzerce

Hledáte obchod nebo službu v Černošicích? Kontakt nebo otevírací dobu?
Na městském webu máme tyto sekce:
• Autoservisy a autopotřeby
• Dům a stavba
• Kadeřnictví a péče o tělo
• Květinářství a zahradnictví
• Lékárny a zdravotnictví
• Oděvy a módní doplňky
• Potraviny
• Ostatní obchody a provozovny
• Služby - finanční, obchodní, realitní,
poštovní
• Služby a řemesla
• Školy a školky
Viz odkaz Obchody a služby na hlavní
stránce webu: www.mestocernosice.cz/obchody-a-sluzby/. (Na upozornění uvedené
informace rádi doplníme nebo opravíme.)
Rozsáhlejší seznam černošických podnikatelů a firem na portálu Živé obce na přímém
odkazu:www.ziveobce.cz/obec_c539139.
Adéla Červenková

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

této celodenní akce zúčastnili jakožto účinkující!
Hledáme vlajkonoše, neboli člověka (je možné
se na trati vystřídat), který by šel v rámci průvodu
z Radotína až na Karlštejn a na každé zastávce
zareprezentoval Černošice přednesením praporu. Dále hledáme soubory či jednotlivce, kteří
by chtěli vystoupit v rámci programu celého dne,
případně si pro návštěvníky připravit nějaký workshop či dílnu. A v neposlední řadě bychom chtěli
oslovit Vás, kdo byste měli zájem zúčastnit se
v historickém kostýmu alespoň části průvodu.

termíny
2. 4.; 30. 4.
9. 4.; 7. 5.

Ceny inzerce v Informačním listu se od 1. července 2016 navýší. Nový ceník schválila rada
města na konci února. Stávající ceník se nastavoval na konci roku 2010, kdy byl náklad
Informačního listu 2600 ks. Nyní distribuujeme 3000 ks, navýšení cen inzerce bude
plošně o 10 %; výjimkou jsou malé černobílé
inzeráty, které využívají převážně místní živnostníci. Ceny jsou včetně DPH.
Jak inzerci objednat
K objednání inzerce je třeba vyplnit formulář objednávky, který najdete ke stažení

V případě zájmu kontaktujte, prosím, Adélu
Červenkovou z odboru kultury na tel. č. 602 342
655 nebo na emailu adela.cervenkova@mestocernosice.cz.
Stejně jako vloni, i letos bude program ve
Sport Parku po celý den - začneme už v 8 hodin
ráno farmářskými trhy, dopoledne začnou soutěže a jiné zábavičky pro děti, samozřejmě nebude
chybět pohádka, historické tržiště ani občerstvení, císaře přivítáme velkolepým ceremoniálem,
a tím to rozhodně neskončí...
Adéla Červenková, Odbor školství, kultury
a cestovního ruchu

na http://www.mestocernosice.cz/mesto/
informacni-listy/. V objednávce nezapomeňte vyznačit formát inzerátu, o který máte zájem, a přesně je třeba vyplnit také kolonku
Počet opakování a termín uveřejnění (např.
3x 4, 5, 6/2016), aby bylo jasné, ve kterých
měsících má inzerát vyjít. Vyplněný formulář,
nascanovaný s podpisem, pošlete na e-mail:
inzerce@mestocernosice.cz. V případě, že
nemáte možnost objednávku nascanovat, je
třeba originál objednávky doručit do podatelny Městského úřadu.
Objednávku je možné vyřídit také osobně,
a to u Adély Červenkové na odboru kultury.
Termín je vhodné si dohodnout telefonicky
předem – tel. 602 342 655.

Černobílá inzerce:
Velikost (mm, š x v)

ČB – inzertní strany
umístěné na konci
časopisu

celá strana A4 (184x260)

ČB – inzertní strana
umístěná mezi redakčními
stranami

4.125 Kč

6.188 Kč

1/2 strany A4 (184x127)

2.145 Kč

3.218 Kč

3/8 strany A4 (184x94)

1.485 Kč

-

1/4 str. (89x127 nebo 184x61)

1.100 Kč

1.650 Kč

1/8 strany A4 (89x61)

500 Kč

825 Kč

1/16 strany A4 (89x28)

200 Kč

300 Kč

Barevná inzerce:
Velikost (mm, š x v)

barevně

barevně

2. a 3. strana obálky

4. strana obálky

celá strana A4 (184x260)

7.920 Kč

8.580 Kč

16. 4.; 14. 5.

1/2 strany A4 (184x127)

4.118 Kč

4.462 Kč

23.4.; 21. 5.

3/8 strany A4 (184x94)

Kontejnery budou přistavovány vždy od 9.00 do
12.00. Mapa míst je na www.mestocernosice.
cz, bližší informace na tel. 251 641 183, e-mail:
technicke@mestocernosice.cz.

-

-

1/4 str. (89x127 nebo 184x61)

2.112 Kč

2.442 Kč

1/8 strany A4 (89x61)

1.056 Kč

-

-

-

1/16 strany A4 (89x28)

Humanitární sbírka Diakonie Broumov
Kdy: pátek 13. 5. od 15.00 do 18.00
a sobota 14. 5. od 8.00 do 14.00
Kde: Dům s pečovatelskou službou
na Vráži
Již tradičně proběhne v Černošicích humanitární sbírka pro občanské sdružení Diakonie Broumov. Jde o neziskovou organizaci,
která poskytuje sociální služby pro občany
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z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní
příležitost.
Přinést můžete oblečení, lůžkoviny, ručníky, látky, domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky, přikrývky, obuv, hračky i menší
funkční elektrospotřebiče (např. rychlovarná
konvice).

Všechny věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se transportem
nepoškodily.
Více informací o Diakonii Broumov najdete
na www.diakoniebroumov.org.
Milena Paříková,
členka Rady města Černošice

z radnice

Z 55. jednání Rady města Černošice (22. 2. 2016)
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJEKTU
Rada města Černošice:
• bere na vědomí informace o řešení akustických
úprav východní stěny sportovní haly s cílem dosáhnout optimálního výsledku pro ozvučení haly nejen
při sportovních utkání, ale při pořádání kulturních
akcí; souhlasí 1) se změnou řešení akustických
úprav východní stěny sportovní haly, 2) se změnou
technologie audio/video ve sportovní hale;
• bere na vědomí informace o průběhu a výsledku
zadávacího řízení na dodatečné změny č. 4 na stavbě sportovní haly u ZŠ Černošice vedeného se společností Chládek a Tintěra, a.s.; souhlasí s cenovou
nabídkou ve výši 406.027,68 Kč bez DPH předloženou společností Chládek a Tintěra, a.s. v rámci
jednacího řízení bez uveřejnění na dodatečné změny
zjištěné v průběhu stavby sportovní haly u ZŠ Černošice; schvaluje návrh dodatku č. 5 ke smlouvě
o dílo č. 27/5/2015 a jeho uzavření mezi městem
Černošice a společností Chládek a Tintěra, a.s.;
• souhlasí s navrženým postupem pro zajištění
dodávky a montáže tubusů ve sportovní hale za celkovou cenu 93.408 Kč bez DPH;
• bere na vědomí, že v návaznosti na oceněné
nově požadované stavební práce a dodávky dle tohoto výběrového řízení dojde k zúžení rozsahu původních prací a dodávek dle smlouvy o dílo uzavřené
se společností Chládek & Tintěra, a.s. na výstavbu
sportovní haly, které se projeví ve formě odpočtu
méněprací v předpokládané výši 589.798,47 Kč
bez DPH (skutečný rozsah méněprací bude řešen
samostatně dle probíhajícího JŘBU č. 4 a dle výsledku tohoto jednacího řízení bude uzavřen samostatný smluvní dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo na
výstavbu sportovní haly); souhlasí s předloženou
cenovou nabídkou společnosti Chládek & Tintěra,
a.s. v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce a dodávky požadované objednatelem v rámci probíhající výstavby sportovní haly u ZŠ
Černošice za celkovou cenu 1.369.946,68 Kč bez
DPH; schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem Černošice a společností Chládek & Tintěra,
a.s. (CES 70/2016);
• souhlasí s uzavřením dohody o splátkách (CES
82/2016) dlužné částky 14.295 Kč za vodné
a stočné;
• souhlasí s uzavřením plánovací smlouvy (CES
č. 40/2016) o podmínkách vybudování veřejné
technické infrastruktury v souvislosti se stavebními
úpravami rekreační chaty č. e. 466 v osadě Pod
Hladkou skalou; doporučuje zastupitelstvu města
plánovací smlouvu projednat a schválit;
• schvaluje kupní smlouvu č. CES 66/2016, kterou dojde k prodeji pozemků města parc. č. 4032
a 4033/2 o celkové výměře 137 m2, oba v obci
a k. ú. Černošice (os. Na Klůčku), za cenu 500
Kč/m2; doporučuje zastupitelstvu města projednat
a schválit tuto kupní smlouvu;
• souhlasí s nabídkou společnosti VS PETROL
s.r.o. na odkup pozemku parc. č. 4271/81 o výměře 78 m2 k. ú. Černošice za částku 3.001 Kč/
m2; schvaluje Kupní smlouvu č.64/2016 se společností VS PETROL s.r.o. jejímž předmětem prodeje je pozemek parc. č. 4271/81 o výměře 78 m2
v obci a k. ú. Černošice v ul. Radotínské za částku
234.078 Kč; doporučuje zastupitelstvu města
projednat a schválit nabídku a Kupní smlouvu;
• schvaluje smlouvu č.65/2016 o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti pro umístění kanalizační přípojky do pozemku parc. č. 4271/22 v obci
a k. ú. Černošice ve vlastnictví Povodí Vltavy, s.p.

za jednorázovou úhradu ve výši 10.000 Kč bez
DPH; doporučuje zastupitelstvu města projednat
a schválit smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti;
• bere na vědomí nutnost zpracování bezpečnostního auditu v souvislosti s žádostí o dotaci
na úpravu chodníků v rámci 18. výzvy MMR prostřednictvím IROP; souhlasí s cenovou nabídkou
společnosti AF-CityPlan, s. r. o. na provedení
bezpečnostního auditu projektových dokumentací
zpracovaných společností PPU, s. r. o. a EKIS, s. r.
o. pro stavební úpravy a výstavbu chodníků v ul. Dr.
Janského (Vrážská - Školní), Zdeňka Lhoty (Říční Jasmínová) a Říční (Zdeňka Lhoty – Topolská) za
cenu 42.000 Kč bez DPH;
• bere na vědomí: 1) informace o veřejné zakázce na zhotovitele stavby „Rekonstrukce komunikací
v Černošicích - IV. etapa“, 2) informace o veřejné zakázce na výkon technického dozoru a koordinátora
BOZP k uvedené akci; souhlasí: 1) s výběrem nejvhodnější nabídky společnosti EKOSTAVBY Louny,
s.r.o. na realizaci stavby „Rekonstrukce komunikací
v Černošicích - IV. etapa“ za cenu 11.579.200 Kč
bez DPH, 2) s udělením výjimky dle části třetí, bodu
4. Vnitřního předpisu č. 5 o zadávání veřejných zakázek a souhlasí s výběrem nabídky ing. Tomáše
Melichara na zajištění poměrné části výkonu funkce technického dozoru investora (TDI) a koordinátora BOZP na stavbu „Rekonstrukce komunikací
v Černošicích - IV. etapa“ za cenu 19.500 Kč bez
DPH měsíčně a s výběrem nabídky Petra Špačka
na zajištění poměrné části výkonu funkce technického dozoru investora (TDI) a koordinátora BOZP
na stavbu „Rekonstrukce komunikací v Černošicích
- IV. etapa“ za cenu 24.100 Kč (není plátce DPH)
měsíčně; schvaluje: 1) uzavření smlouvy o dílo
mezi společností EKOSTAVBY Louny, s.r.o. a městem Černošice na provedení stavby „Rekonstrukce
komunikací v Černošicích - IV. etapa“, 2) uzavření
příkazní smlouvy mezi ing. Tomášem Melicharem
jako příkazníkem a městem Černošice jako příkazcem na výkon funkce TDI a koordinátora BOZP na
stavbu „Rekonstrukce komunikací v Černošicích
- IV. etapa“, 3) uzavření příkazní smlouvy mezi Petrem Špačkem jako příkazníkem a městem Černošice jako příkazcem na výkon funkce TDI a koordinátora BOZP na stavbu „Rekonstrukce komunikací
v Černošicích - IV. etapa“; rozhoduje na základě
doporučení hodnotící komise o vyloučení uchazečů, kteří podali nabídky s pořadovými čísly 1 (HES
- stavební, s.r.o.), č. 2 (Froněk, spol. s.r.o.), č. 7
(HENSTAV, s.r.o.) a č. 11 (Silnice Chmelíř s.r.o.)
z veřejné zakázky pod bodem I. z důvodu nesplnění
požadavků Zadavatele v zadávacích podmínkách;
• bere na vědomí zprávu o stavebně technickém
stavu místních komunikací, jejichž povrch je tvořen
betonovou dlažbou; rozhoduje o omezení vjezdu
vozidel těžších 6 tun na všechny komunikace ve
městě s dlážděným povrchem, tj. ulice Střední,
Javorová, Chrudimská, Klatovská, Jihlavská, nepojmenovaná ulice v oblasti Na Vápenici a lokalita
Horka; pověřuje odbor investic a správy majetku
projednáním uvedeného dopravního omezení s Policií ČR a se silničním správním úřadem;
• schvaluje nové názvy ulic: TRNKOVÁ na pozemcích parc. č. 3830/28, 3830/27 (navazující
na ulici V Olšinách a vedoucí k tenisovému kurtu),
ŠÍPKOVÁ na pozemcích parc. č. 1599/1, 1599/4,
1599/5, 1599/6, 1599/2, 3830/43, 3830/44,
3830/42, 3830/41, 3830/40, 3830/39,
3830/50 (budoucí kolmá ulice na Dobřichovickou

Javorovou umístěná dle regulačního plánu Javorová, FOGLAROVA na pozemcích parc. č. 4101/95,
4101/48, 4101/106, 4101/75, 4101/72,
4101/62 (budoucí ulice v nové zástavbě mezi
ulicemi Smetanova a U Dubu dle RP Na Vysoké),
A.V.NOVÁKA na pozemku parc. č. 2657/10 (budoucí komunikace v lokalitě Pod školou navazující
na ulice Střední a Zdeňka Škvora), DLÁŽDĚNÁ na
pozemku parc. č. 2753/16 (slepé rameno dlážděné komunikace navazující na ulici Na Vápenici); doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit
nové názvy ulic.
FINANČNÍ ODBOR
Rada města Černošice:
• schvaluje rozpočtové opatření č. 17;
• pověřuje vedoucí finančního odboru rozhodováním o promíjení úroků z prodlení při vymáhání nedoplatků za vodné a stočné;
• schvaluje zlepšený výsledek hospodaření ZUŠ
Černošice ve výši 114.656,03 Kč a jeho rozdělení
a převod, a to 22.932,03 Kč do rezervního fondu
a 91.724 Kč do fondu odměn školy.
ÚSEK PRÁVNÍ
Rada města Černošice schvaluje Pravidla pro
poskytnutí kompenzačního příspěvku daně z nemovitostí v roce 2016.
NÁVRHY ČLENŮ RADY MĚSTA
Rada města Černošice:
• schvaluje program 12. zasedání zastupitelstva
města;
• bere na vědomí: 1) vyjádření Odboru investic
a správy majetku a vyjádření Úseku právního k zápisu Kontrolního výboru ze dne 26. 11. 2015, 2)
dílčí opatření zavedená Odborem investic a správy
majetku v rámci administrace změn v průběhu stavby; konstatuje, že postup města coby zadavatele
veřejné zakázky na stavbu sportovní haly shledala
v souladu se zákonem;
• bere na vědomí dopis adresovaný radě města
Černošice panem J.P.; souhlasí s textem odpovědi
na dopisy pana J.P.;
• souhlasí s poskytnutím dotace panu P. T. ve výši
3.000 Kč na pokrytí nákladů za práci energetického specialisty; schvaluje smlouvu o poskytnutí
dotace č. 69/2016;
• nesouhlasí s návrhem na směnu pozemků v lokalitě Na Pískách panem H. v předložené podobě
ze dne 28. 12. 2015.
MĚSTSKÁ POLICIE
Rada města Černošice:
• schvaluje nákup nové obuvi pro strážníky MP od
společnosti Induo.cz, zastoupené Jiřím Pivoňkou,
dle předložené cenové nabídky za celkovou cenu
45.601 Kč bez DPH;
• určuje nové vozidlo MP Černošice, Škoda Rapid, VIN: TMBEB6NH2G4534234, č. TP: UH
202541, dle ustanovení § 41, odst. 2, pís. d) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích v platném znění, jako vozidlo s právem přednostní jízdy; pověřuje ředitele MP Černošice, Mgr. Gregora Dušičku, zapsáním uvedeného
nového vozidla do evidence motorových vozidel na
provozovatele Město Černošice, IČ: 00241121.
ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ
Rada města Černošice:
• souhlasí s uzavřením

licenční

smlouvy
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z radnice
VP_2016_23276 pro veřejné provozování chráněných děl s občanským sdružením OSA;
• souhlasí s uzavřením dodatku č.3 licenční
smlouvy 407/2012 se společností INTERGRAM
o.s. na rok 2016.
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A CESTOVNÍHO
RUCHU
Rada města Černošice:
• souhlasí s navýšením počtu výtisků Informačního listu o 100 ks (ze stávajících 2900 ks na 3000
ks) s tím, že první vydání v nákladu 3000 výtisků
bude březnové číslo 2016; schvaluje Dodatek
č. 1 ke Smlouvě o podmínkách zajišťování tisku periodika „Informační list“ ze dne 8. 1. 2014;
• schvaluje nový ceník inzerce v Informačním listu
s účinností od 1. července 2016;
• schvaluje Smlouvu o úhradě nákladů na provoz zabezpečovacího zařízení s Římskokatolickou
farností Třebotov, jejímž předmětem je závazek
Města Černošice uhradit Římskokatolické farnosti
Třebotov částku odpovídající nákladům na zapojení
a provoz elektronického zabezpečovacího zařízení
v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Černošicích;
rozhoduje o zrušení Smlouvy o úhradě nákladů na
provoz zabezpečovacího zařízení č. 597/2015 ze

dne 30. 12. 2015 uzavřené s Římskokatolickou
farností Třebotov;
• souhlasí s nákupem 800 ks knihy s názvem
Černošice od společnosti Pražské Benátky s.r.o.
za celkovou cenu 384 tis. Kč; schvaluje rozpočtové opatření č. 15;
• souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy s Lucií Barchánkovou IČ: 75903989, která je provozovatelem
Club Kina; schvaluje rozpočtové opatření č. 16.
Body programu dodatečně zařazené či
upravované
Rada města Černošice:
• schvaluje Smlouvu o reklamě č. 84/2016 dle
přílohy tohoto usnesení mezi městem a společností
INTERACTIVITY s. r. o. o umístění reklamy v prostoru budoucí sportovní haly za cenu 100.000 Kč bez
DPH;
• schvaluje Darovací smlouvu č. 88/2016 mezi
městem a manželi H. o poskytnutí daru ve výši
20.000 Kč na podporu výstavby nové sportovní
haly;
• souhlasí s poskytnutím dotace paní V. B. ve výši
3.000 Kč na pokrytí nákladů za práci energetického specialisty; schvaluje smlouvu o poskytnutí
dotace č. 92/2016;

• schvaluje nákup výstražného systému modré
barvy včetně rozhlasu na nové služební vozidlo MP,
a to od výrobce Holomý s.r.o., Hemy 892, Krásno nad Bečvou, za celkovou cenu 44.686 Kč bez
DPH;
• souhlasí s použitím rezervního fondu školy ve
výši 413.919 Kč na vybavení půdní vestavby volně
stojícím nábytkem;
• schvaluje zlepšený výsledek hospodaření ZŠ
Černošice ve výši 929.256,11 Kč a jeho rozdělení
a převod, a to 800.000,11 Kč do rezervního fondu
a 129.256 Kč do fondu odměn školy;
• souhlasí s poskytnutím dotace paní A. B. ve výši
3.000 Kč na pokrytí nákladů za práci energetického specialisty; schvaluje smlouvu o poskytnutí
dotace č. 93/2016;
• bere na vědomí žádost spol. Filmhunters
s.r.o. o zábor veřejného prostranství pro parkování a umístění filmové techniky v ulici Zdeňka Lhoty
z důvodu natáčení dne 24. 2. 2016; souhlasí se
záborem 75 m2 veřejného prostranství v zálivu podél ulice Zdeňka Lhoty naproti RD č. p. 469 dne
24. 2. 2015 za poplatek 750 Kč za podmínky, že
bude zachován průjezd ulici Zdeňka Lhoty.

Z 56. jednání Rady města Černošice (7. 3. 2016)
Rada města Černošice schvaluje nový Organizační řád Městského úřadu s účinností od 15. 3.
2016.
Odbor investic a správy majetku
Rada města Černošice:
• souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce (CES
94/2016) pozemku parc. č. 5342 v osadě Pod
Hladkou skalou za účelem vybudování úseku kanalizačního řadu;
• bere na vědomí žádost pana J. J. o pronájem
veřejného prostranství Sportparku Berounka pro
umístění pouťových atrakcí ve dnech 12. 8. 2016
až 18. 8. 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;
• nesouhlasí s vybudováním jednoho vyhrazeného
parkovacího místa v ulici Kladenská před č. p. 1175
pro držitele průkazu ZTP/P z důvodu nedostatečných prostorových možností na této frekventované
místní komunikaci. Při zřízení vyhrazeného parkovacího stání o šířce 2,5 m by na místní komunikaci
široké 6 m nezůstal volný alespoň jeden jízdní pruh
široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy; tato ulice
bude rovněž sloužit při rekonstrukci silnice II/115
jako objízdná trasa pro autobusové linky a i z tohoto
důvodu není přípustné zřízení parkovacího stání na
této komunikaci;
• souhlasí s budoucím záměrem pronájmu pozemku parc. č. 4314/2 o výměře 5.874 m2; nesouhlasí s pronájmem části pozemku parc. č.
5129/51 o velikosti cca 158 m2 pro parkování zákazníků zahradnictví; pro tento účel je možné postupovat v souladu s obecně závaznou vyhláškou
č. 5/2009 o místních poplatcích, kde je stanoven
za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní
automobil poplatek 7.300 Kč/stání/rok;
• schvaluje bezúplatné nabytí pozemků parc. č.
396/16 (Komenského), 772/1 (Vrážská), 4420/4
(Kazínská), 4420/6 (Kazínská), 5126/22 (Topolská), 5126/28 (Topolská) a 5722/4 (Topolská),
všechny v obci a k. ú. Černošice od Úřadu pro
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zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Černošice; doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit bezúplatné nabytí
pozemků;
• bere na vědomí návrh pana H. P. na řešení
úprav zelené plochy před komunitním centrem
MaNa; souhlasí: 1) se zrušením jednoho podélného parkovacího místa v Komenského ulici, před
komunitním centrem MaNa, 2) s omezením doby
parkování v prostoru před centrem Mana v Komenského ulici na 2 hodiny.

26262525, jejímž předmětem je služba „Provoz
profilu zadavatele a elektronického nástroje - Portál
pro vhodné uveřejnění“ za celkovou cenu 3.600 Kč
bez DPH/rok (4.356 Kč s PDH/rok).

Finanční odbor
Rada města Černošice:
• souhlasí s vyřazením majetku z evidence Mateřské školy Černošice, Topolská 518, příspěvkové
organizace v celkové výši 8.903 Kč na základě inventarizace k 31. 12. 2015;
• schvaluje zlepšený výsledek hospodaření MŠ
Karlická za rok 2015 ve výši 88.331,42 Kč a jeho
rozdělení a převod, a to 44.000 Kč do fondu odměn a 44.331,42 Kč do rezervního fondu školy;
• souhlasí s použitím rezervního fondu školy do
výše 200.000 Kč na vybavení půdní vestavby a výtvarného ateliéru dle žádosti ředitelky školy;
• souhlasí s použitím fondu investic školy na nákup interaktivních tabulí do učeben v půdní vestavbě dle žádosti ředitelky školy;
• schvaluje účetní závěrku Základní umělecké
školy Černošice, příspěvkové organizace k 31. 12.
2015;
• schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Černošice, Topolská 518, příspěvkové organizace k 31.
12. 2015;
• schvaluje účetní závěrku ZŠ Černošice k 31.
12. 2015;
• schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Černošice, Karlická 1170, okres Praha-západ k 31. 12.
2015;
• schvaluje rozpočtové opatření č. 20.

Odbor školství, kultury a cestovního
ruchu
Rada města Černošice schvaluje Smlouvu
o podmínkách užívání prostor Club Kina.

Odbor informatiky
Rada města Černošice souhlasí s uzavřením smlouvy CES 99/2016 s QCM, s.r.o., IČ:

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Rada města Černošice souhlasí s návrhem
Grantového výboru na rozdělní grantů v sociální
oblasti; nesouhlasí s nabídkou spolupráce s o. s.
Onkomaják; bere na vědomí zápis z 12. zasedání
sociální komise.

Odbor dům s pečovatelskou službou
Rada města Černošice schvaluje 1) smlouvu se
Středočeským krajem o poskytnutí dotace na provoz pečovatelské služby města Černošice v celkové výši 507.800 Kč, 2) smlouvu se Středočeským
krajem o pověření k poskytování služby obecného
hospodářského zájmu; pověřuje Miroslava Strejčka, vedoucího odboru DPS 1) k podpisu smlouvy
o poskytnutí dotace, 2) k podpisu smlouvy o pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu.
Body programu dodatečně zařazené či
upravované
Rada města Černošice:
• bere na vědomí Protokol o otevírání obálek
a posouzení a hodnocení nabídek, včetně doporučení hodnotící komise ve složení Mgr. Slávka
Kopačková, Otmar Klimsza a Klára Petelíková
DiS., ve věci výběrového řízení s názvem Nákup
nového ručního laserového měřiče rychlosti pro
Městskou policii Černošice; rozhoduje o výběru
jediné nabídky od společnosti Sorneco s.r.o., IČ:
24304778; schvaluje předloženou kupní smlouvu
se společností Sorneco s.r.o.;
• souhlasí s cenovou nabídkou spol. Chládek
& Tintěra a.s. pro doplnění kotvení reklamních

z radnice
panelů na zábradlí tribuny sportovní haly za cenu
31.200 Kč;
• bere na vědomí informace o nabídkách na dodání 8 ks pouzder na ukotvení sloupků, 6 ks sloupků včetně příslušenství a 3 ks sítí na odbíjenou;
souhlasí s výběrem nabídky od spol. LITA SPORT
s.r.o. na dodání požadovaného vybavení za cenu
31.241 Kč s DPH; schvaluje rozpočtové opatření
č. 22;
• schvaluje 1) uzavření příkazní smlouvy mezi Petrem Špačkem jako příkazníkem a městem Černošice jako příkazcem pro výkon funkce technického

dohledu za město pro výstavbu dopravní a technické infrastruktury ve Foglarově ulici, 2) rozpočtové
opatření č. 23; pověřuje odbor investic a správy
majetku podáním podnětu odboru životního prostředí k prověření probíhající výstavby ve Foglarově
ulici;
• schvaluje 1) postup podle čl. 4.1 vnitřního
předpisu č. 5 (směrnice města o zadávání veřejných zakázek), 2) rozpočtové opatření č. 24; souhlasí 1) s cenovou nabídkou firmy KVK Media IČ.
48034991 na nákup led obrazovky s příslušenstvím pro sportovní halu při ZŠ za 510.625 Kč bez

DPH, 2) s proplacením zálohové faktury ve výši maximálně 50 % z celkové částky zakázky;
• schvaluje Dohodu o vstupu na pozemky a realizaci geologických a hydrogeologických prací za
účelem provedení analýzy rizik kontaminovaného
území - bývalá skládka tuhých komunálních odpadů
„U dubu“ (CES 102/2016);
• souhlasí s nabídkou spol. RECOC s.r.o. na vypracování stavebně-konstrukční části projektové
dokumentace pro změnu stavby před dokončením
za cenu 36.200 Kč.

Z 12. zasedání Zastupitelstva města Černošice (2. 3. 2016)
Zastupitelstvo města Černošice:
• schvaluje rozpočtové opatření č. 9
• bere na vědomí dopis adresovaný zastupitelstvu města Černošice panem J. P.; souhlasí s textem odpovědi na dopis pana J. P.;
• schvaluje Pravidla pro poskytnutí kompenzačního příspěvku daně z nemovitostí v roce 2016;
• schvaluje 1) rozdělení finančních prostředků
v rámci programu pro poskytnutí dotace na rok
2016 v oblasti kultury dle předloženého návrhu
Grantového výboru, 2) rozdělení finančních prostředků v rámci programu pro poskytnutí dotace na
rok 2016 v oblasti práce s mládeží dle předloženého
návrhu Grantového výboru, 3) rozdělení finančních
prostředků v rámci programu pro poskytnutí dotace na rok 2016 v sociální oblasti dle předloženého
návrhu Grantového výboru; pověřuje 1) Mgr. Adélu
Červenkovou, Odbor školství, kultury a cestovního
ruchu zajistit podepsání smluv o poskytnutí dotace
v oblasti kultury a práce s mládeží a následné zaslání dotace na bankovní účty žadatelů uvedené v žádostech, 2) Miroslava Strejčka, vedoucího odboru
Dům s pečovatelskou službou zajistit podepsání
smluv o poskytnutí dotace v sociální oblasti a následné zaslání dotace na bankovní účty žadatelů
uvedené v žádostech, 3) Grantový výbor informovat
všechny žadatele o poskytnutí dotace z rozpočtu
města o důvodech přidělení či nepřidělení požadovaných finančních prostředků;
• schvaluje Dohodu - souhlasné prohlášení, dle
kterého se prodávající (Ing. V. P.) a kupující (měs-

z vašich názorů

to Černošice) dohodli, že daň z nabytí nemovitých
věcí uhradí kupující;
• schvaluje nové názvy ulic: TRNKOVÁ na pozemcích parc. č. 3830/28, 3830/27 (navazující na ulici
V Olšinách a vedoucí k tenisovému kurtu), ŠÍPKOVÁ
na pozemcích parc. č. 1599/1, 1599/4, 1599/5,
1599/6, 1599/2, 3830/43, 3830/44, 3830/42,
3830/41, 3830/40, 3830/39, 3830/50 (budoucí kolmá ulice na Dobřichovickou Javorovou
umístěná dle regulačního plánu Javorová, FOGLAROVA na pozemcích parc. č. 4101/95, 4101/48,
4101/106, 4101/75, 4101/72, 4101/62 (budoucí ulice v nové zástavbě mezi ulicemi Smetanova
a U Dubu dle RP Na Vysoké), A.V.NOVÁKA na
pozemku parc. č. 2657/10 (budoucí komunikace
v lokalitě Pod školou navazující na ulice Střední
a Zdeňka Škvora), DLÁŽDĚNÁ na pozemku parc.
č. 2753/16 (slepé rameno dlážděné komunikace
navazující na ulici Na Vápenici);
• nepřijalo usnesení: bere na vědomí 1) vyjádření
Odboru investic a správy majetku a vyjádření Úseku
právního k zápisu Kontrolního výboru ze dne 26. 11.
2015, 2) dílčí opatření zavedená Odborem investic
a správy majetku v rámci administrace změn v průběhu stavby, 3) usnesení rady města ze dne 22. 2.
2016, ve kterém rada města konstatuje, že postup
města coby zadavatele veřejné zakázky na stavbu
sportovní haly shledala v souladu se zákonem;
• schvaluje uzavření plánovací smlouvy (CES
č. 40/2016) o podmínkách vybudování veřejné
technické infrastruktury v souvislosti se stavebními

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

S letošním jarem
S letošním jarem přichází do Černošic nejen
zpěv ptáků, ale ze všech stran i zvuk motorových
pil. U nás v Mýtě provádí majitel lesa těžbu dřeva
a v zahradách musí lidé likvidovat těžce poškozené smrky pichlavé (Picea pungens). Napadla a dospělé stromy nenávratně zničila mšice
smrková.
Ale jsou mezi námi i lidé, kteří napadnou zcela
zdravé stromy. Dokonce tak, že jizva po zásahu
pilou po celém obvodu kmene je příčinou, že
strom než nutně zahyne, živoří několik let. Pohled na tak popravený strom člověka děsí! Pokud dub lidem nepřekáží, může se ve zdraví dožít
několika století.
Poslednímu v řadě z šesti dubů červených
(Quercus rubra), které byly před sto lety vysazeny
na okraji smrkového lesa, jakož i všem ostatním
zdravým stromům přeji, aby měly větší štestí!
Renata Horešovská

FOTO: autorka textu

úpravami rekreační chaty č. e. 466 v osadě Pod
Hladkou skalou;
• schvaluje smlouvu č. 65/2016 o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti pro umístění kanalizační přípojky do pozemku parc. č. 4271/22 v obci
a k. ú. Černošice ve vlastnictví Povodí Vltavy, s.p. za
jednorázovou úhradu ve výši 10.000 Kč bez DPH;
• souhlasí s nabídkou společnosti VS PETROL
s.r.o. na odkup pozemku parc. č. 4271/81 o výměře 78 m2 v k. ú. Černošice za částku 3.001 Kč/
m2; schvaluje Kupní smlouvu č. 64/2016 se společností VS PETROL s.r.o. jejímž předmětem prodeje je pozemek parc. č. 4271/81 o výměře 78 m2
v obci a k. ú. Černošice v ul. Radotínské za částku
234.078 Kč;
• schvaluje kupní smlouvu č. CES 66/2016, kterou dojde k prodeji pozemků města parc. č. 4032
a 4033/2 o celkové výměře 137 m2, oba v obci a k. ú.
Černošice (os. Na Klůčku), za cenu 500 Kč/m2;
• bere na vědomí, že se Mgr. Jan Louška vzdává
funkce tajemníka Kontrolního výboru.
Plná znění zápisů najdete na webu města:
http://www.mestocernosice.cz/mesto/mesto–
cernosice/vedeni–mesta/. K nahlédnutí jsou
rovněž na městském úřadu u pí Magdaleny Košťákové. V případě zájmu je možné získat kopii
zápisu. Cena je 2 Kč za stránku (dle ceníku za
poskytování informací).
Zkrácené verze zápisů schůzí
rady města a zastupitelstva
připravila Dana Jakešová, editorka IL.

Názory zastupitelů
Pan zastupitel Jakub Špetlák za Trojlístek zaslal do redakce 21 obsáhlých otázek k dopravě (resp. železnici) v Černošicích adresovaných vedení města s tímto úvodem:
„V souladu se rčením ‚není špatných otázek‘ a v zájmu posílení informované diskuse
na téma dopravy v Černošicích si dovoluji
vedení města požádat o odpovědi na připojené otázky. Věřím, že tato metoda přispěje
k posunutí diskuse o dopravě a zejména
trati do věcnější roviny.“

Vedení města odpovědělo pouze na
otázku č. 21, která zněla, zda tento způsob
komunikace mezi zastupiteli považuje za
vhodný (skrze stránky IL). Odpověď vedení
města byla záporná.
Za redakci
Dana Jakešová
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Tip na výlet:
Solvayovy lomy
Skanzen Solvayovy lomy, kterému město
Černošice přede dvěma lety zdarma věnovalo vysloužilý buldozer Stalinec, zahájí svou
sezónu v sobotu 30. dubna. Stejně jako
v předchozích dvou letech, i letos budou mít
návštěvníci z Černošic (po předložení dokladu o trvalém bydlišti v Černošicích u pokladny skanzenu) možnost navštívit skanzen
zdarma. V případě žáků základní či mateřské
školy, kteří nemají trvalé bydliště v Černošicích, lze tuto návštěvu vykonat v rámci objednané prohlídky dané školy.
Vloni se k této možnosti přihlásilo celkem
132 občanů Černošic, kteří využili svezení
muzejní drahou nebo absolvovali celou komentovanou prohlídku skanzenu zdarma.
Našlo se ovšem i několik černošických občanů, kteří zaplatili plné vstupné, aby podpořili dobrou věc (100 % vstupného jde na
rozvoj skanzenu). Všem těmto návštěvníkům
jménem Zdeňka Hrdiny, předsedy správní
rady Společnosti Barbora, která se o skanzen stará, děkujeme!
V letošní sezóně Vás zástupci tohoto spolku zvou mj. na výjimečné akce – 11. června
Rotující setrvačníky, 3. září Den záchranářů
a 29. října Zakončení sezóny. Bližší informace najdete na webu www.solvayovylomy.cz.

Hubert Poul: „Jsem jen jedna maličká
součást celé naší šestitisícové komunity“
Projektant a technolog, otec čtyř dětí, držitel pamětní medaile města Černošice
za dlouhodobý aktivní podíl na rozvoji města, farní kronikář a akolyta, znalec černošických historických reálií, člen Černošické společnosti letopisecké, v letech
1990–1994 a 1998–2002 zastupitel a městský radní, autor knihy „1914-1918 Horní
Černošice a Dolní Mokropsy v 1. světové válce“. Řeč je o panu Hubertu Poulovi,
kterého jsme požádali o rozhovor.
FOTO: Petr Kubín

XX Co Vás přimělo jít do komunální
politiky?
Události v roce 1989. Přidat ruku k dílu.
XX Je nějaký problém, týkající se Černošic,
který Vás trápí? Například problematika
starousedlíci – novousedlíci?
Nerad vidím takovouto kategorizaci. Jsem pro
vzájemnou vstřícnost, odpouštění si a vytváření dobrých sousedských vztahů napříč všemi
obyvateli bez ohledu na dobu přistěhování. Co
mne trápí? V pohledu na komunální politiku nelze přehlédnout fakt, že statisticky velká část
obyvatel města se přistěhovala v posledních 20
letech, z velké části ovládla komunální politiku,
ale zůstává otázkou, jestli toto místo vnímají
v historickém kontextu a s vizí. Zastupitelé by
měli vědět a umět číst mezi řádky textů, jaké
změny schvalují například v územním plánování
a jaké mohou tyto změny mít dopady na třeba
nastupující generaci místních mladých rodin.

Adéla Červenková
archiv Skanzen Solvayovy lomy

-- Solvayovy lomy zahajují na konci dubna
další sezónu. --

Smutná zpráva
Dne 29. února 2016 zemřela ve věku nedožitých 88 let paní Jaroslava Mandová z Rumunské ulice.
Mnozí si jistě pamatují na její krejčovské
umění. A všichni, kteří každým rokem při Masopustním průvodu obcházeli Mokropsy, si
zase jistě vzpomenou na její báječné bramboráky, které každoročně pro průvod připravila. Ty letošní bohužel byly posledními.
I když se v příštím roce zastávka na jejím
dvorečku již neuskuteční, věřím, že si na ni
při průvodu všichni vzpomenou a snad jí i věnují jednu ze svých písniček.
Za vzpomínky všem děkuje
Radko, synovec z Vráže
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rací. Moderní doba technologií a konzumu na
tom nic nezmění.

XX Do Černošic jste se přistěhoval, když
Vám byly tři roky. Vztah k Černošicím jste
si vybudoval sám v průběhu let nebo jste
měl vzor pro snahu o rozvoj místa, kde žijete v rodině?
Můj dědeček rodinný dům, kde jsem později vyrůstal, postavil v roce 1934. Prastrýc mé
manželky zakoupil rodinný dům, kde dnes žije
má rodina, v roce 1910, pradědeček mé manželky před 2. svět. válkou vykonával práci hajného obecních lesů a bydlel v obecním bytě.
Rodiny mých bratrů žijí také v Černošicích.
Nelze nemít vybudovaný vztah k místu, kde žilo
několik generací široké rodiny. Mí rodiče a další příbuzní jsou pohřbeni na černošickém hřbitově, jsou jakoby svázáni s tímto místem ještě
pevněji než já.
XX Měl jste někdy touhu žít jinde? Ať už by
to bylo větší město či třeba zahraničí?
Ani ve snu mě to nikdy nenapadlo, i když příležitosti by byly.
XX V profesním životě jste projektant
a technolog, v osobním životě jste vychoval
čtyři děti, ve farnosti působíte jako kronikář
a akolyta, stojíte za vydáním knihy o osudech mladých lidí, kteří odešli do první
světové války, a tím výčet Vašich činností
zdaleka nekončí… Kde na to berete sílu?
Odpočíváte někdy?
Neděle je přeci den odpočinku. Určitě je dobré
přijmout toto a další biblická doporučení, která
jsou navíc ověřena zkušenostmi mnoha gene-

XX Vloni slavily Černošice 900 let od první
zmínky – vyvstaly tady názory, že výročí patří jen oblasti původních „Horních Černošic“
a že Mokropes a Vráže se to netýká – jaký
je Váš pohled?
Odpověď jsem řekl na podzimním setkání spolků. Byl to rok 1988, ve kterém si město připomínalo kulaté 900. výročí Dolních Mokropes,
vloni přišel čas, kdy město si připomínalo kulaté 900. výročí od první zmínky o Horních Černošicích v písemných pramenech. Obé jsme
si připomínali v městě nazývaném Černošice,
jehož dnešní součástí jsou jak Dolní Mokropsy,
tak Vráž i Horní Černošice. Narozeniny dítěte
v rodině také slaví celá rodina, je to sváteční
den celé rodiny.
XX Když jste minulý rok v červenci na jednání zastupitelstva města přebíral pamětní
medaili za dlouhodobý aktivní podíl na rozvoji města, řekl jste, že „to, co my teď zasejeme, z toho budou těžit další generace“.
Máte nějaký plán, vizi, sen, zkrátka něco
pro Vás důležitého, co byste tady v Černošicích chtěl ještě zasít?
Když dovolíte, mohu jen poznamenat, že já
jsem jen jedna maličká součást celé naší šestitisícové komunity černošických obyvatel. Když
každý přidá něco dobrého z toho, čím je v životě obdarován, budou tady žít všichni spokojeni.
Malíček také nemůže žít odtržen a nezávisle na
celém člověku, má nezastupitelnou roli. Není
třeba očekávat velké činy.
Adéla Červenková

inzerce

Den otevřených dveří v Rezidenci Černošice
Rezidence Černošice představuje exklusivní
bydlení ve dvou moderních třípodlažních viladomech pod názvy Emílie a Františka se zahradou, které jsou propojené podzemními
garážemi. Projekt je umístěný ve vyhledávané
lokalitě v ulici Mokropeská v Černošicích.
Nachází se zde celkem 20 bytů s dispozicemi
od 1+kk až po 4+kk. Všechny byty mají buď
předzahrádku, balkon nebo terasu. V současné době jsou obě vily před dokončením,
terénní úpravy a kolaudace jsou plánovány
do konce května. Byty budou k nastěhování
v červnu 2016.
U našich staveb již pravidelně připravujeme
Den otevřených dveří. Dovolte nám, abychom Vás tímto pozvali na prohlídku bytů
dne 7. dubna 2016 mezi 16-19 hod. V rámci
prohlídky Vás výtahy zavezeme do dokončovaných bytů, ve kterých oceníte nejen krásné výhledy na brdské lesy, ale budou zde již k vidění hotové nadstandardní koupelny, které mají
francouzská okna s výhledy do zeleně. Koupelny jsou obloženy velkoformátovým obkladem
italského výrobce Marazzi v kombinaci s mozaikou v přírodních barevných tónech, kvalitní
akrylátové vany GKI jsou napouštěné přepadem
a ovládané podomítkovými bateriemi, WC mísy
a umyvadla jsou značky Villeroy&Boch s kvalitními pákovými bateriemi HANSGROHE. Od jiných
developerských projektů se naše koupelny liší
dotažením do nejmenších detailů. Nad umyvadly jsou nasvícené niky s mozaikou, vestavěné
skříňky až ke stropu s lepenými zrcadly a osvětlení je zajištěno podhledovými středovými a lineárními svítidly. Promyšlené jsou rovněž vlastní
dispozice bytů, které kladou velký důraz na využití krásných výhledů. Byty budou dokončeny
ve vysokém standardu jako jsou dřevěné dubové lepené parkety či dýhované bezfalcové dveře s nerezovým kováním. Standardem
jsou velkoplošná dřevěná EURO okna v bytech a hliníková na společných prostorech. Na
vstupní halu klademe opravdu velký důraz,
je zde použita velkoformátová dlažba, nasvícené
obklady stěn ze skla, zrcadla, benátské štuky,
nerezové schránky apod.
Tato architektonicky zajímavá stavba dvou vi-

ladomů s velmi pěknou cihlovou fasádou je
umístěna v těsné blízkosti náměstí Centrum
Vráž. To poskytne novým obyvatelům vysoký
komfort služeb, blízkost ordinací lékařů a příjemný veřejný prostor vč. kulturního sálu města. Zcela na dosah jsou obchody jako TESCO,
řeznictví, Family drogerie Teta, lékárna, květinářství, papírnictví, optika, dětská obuv, dva obchody s módou, dárkové a dekorační předměty,
obchod a servis výpočetní techniky, restaurace
AQUARIUS, hračkářství Bambule, vinotéka Cellarius, kavárna ICONIQ, umělecká galerie, pojišťovna KOOPERATIVA, realitní kancelář a právní
služby atd. Velmi oceňovanou skutečností je, že
se zde nachází řada lékařů. Můžete si zde zcela bezbariérově zajít k praktickému i dětskému
lékaři, na kožní, oční, ortopedii, ORL, urologii,
rehabilitaci, zubní, kardiologii či diabetologii.
V místě je také odběrová laboratoř, kadeřnický
a kosmetický salon, terapeutické centrum i klinika estetické medicíny.
REZIDENCE ČERNOŠICE se nachází na vyvýšené plošině, a tak poskytuje z téměř všech
bytů krásný výhled přes střechy stávajících rodinných domů na brdské lesy, Prahu a do údolí
řeky Berounky.
Den otevřených dveří slouží k tomu, abyste

si osobně mohli jednotlivé byty projít a sami se
přesvědčit o atraktivnosti těchto výhledů a kvalitě architektury.
Za předchozí výstavbou Centra Vráž, na které jsme spolupracovali se stejným architektonickým studiem SHA – Ing. arch. Hájek
a Ing. arch. Šafer, jsme obdrželi několik ocenění jako je nominace na Stavbu roku 2010,
The best of realty 2010 atd.
Projekt zahrnuje také dostatek podzemních stání pro nové majitele, sklepy a výtah
v obou domech.
Den otevřených dveří je určen nejenom pro
vážné zájemce, ale i pro ty, které výstavba
zajímá, či se chtějí podívat jen ze zvědavosti.
Můžete přijít i s dětmi, o které se postará naše
milá hosteska u skákacího hradu a rádi Vás
pozveme i na dobrou kávu.
Zároveň jsme pro Vás připravili zajímavou
fotografickou výstavu, která Vám připomene celou historii výstavby Centra Vráž, včetně původních historických fotografií.
Projekt Centrum Vráž byl zpočátku přijímán
s nedůvěrou, ale věříme, že po téměř 10 letech fungování ho místní již berou jako součást
této lokality a zejména oceňují služby, které jim
Centrum Vráž poskytuje v dochozí vzdálenosti
a v příjemných a moderních prostorách. Novinku, kterou pro letošní rok chystáme, budou
námi organizované farmářské trhy přímo na
náměstí.
Sraz zájemců o prohlídku bude u reklamního billboardu před dokončovaným
domem v ulici Mokropeská 7. dubna 2016
mezi 16-19 hod.
Srdečně Vás zve
kolektiv IBS-ROKAL, s.r.o.
www.rezidence-cernosice.cz,
tel. 604 363 481, info@ibs-rokal.cz
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Pá 1. 4. Rozkvetlé mraveniště - vyrobíme
si pomocí větviček a papíru krásný rozkvetlý
strom
Út 5. 4. Odpolední volná hernička v MŠ
Barevný ostrov
Pá 8. 4. Aprílové mraveniště - venku panuje pravé aprílové počasí a my si vyrobíme
barevné mraky
Út 12. 4. Odpolední volná hernička v MŠ
Barevný ostrov
Pá 15. 4. Létající mraveniště - vyrobíme si
jarní závěs s ptáčky a motýlky
Út 19. 4. Odpolední volná hernička v MŠ
Barevný ostrov
Pá 22. 4. Barevné mraveniště - u příležitosti Mezinárodního dne země si vyrobíme 3D
planetu
Út 26. 4. Odpolední volná hernička v MŠ
Barevný ostrov
Pá 29.4. Kytičkové mraveniště - tulipány,
narcisy a další kytičky z papíru v květináčcích
MC Mraveniště můžete navštívit každý
pátek od 9 do 11 hod. v komunitním centru
MaNa naproti kostelu v Černošicích nebo každé úterý od 16 do 18 hodin v červené třídě
v budově MŠ Barevný ostrov.
CHYSTÁME PRO VÁS:
Hravé odpoledne pro nejmenší - PRINCEZNY
A RYTÍŘI - neděle 22. 5. na zahradě Sokola
Černošice.
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
MC Tam-Tam Mraveniště

Co vás čeká v Jednom stromě v měsíci dubnu
FOTO: Mája Snášelová

Duben 2016
v MC Mraveniště

-- z lesní mateřské školy Na Dvorečku --

• 7. 4. v 18.00-20.30
Osobní rozvoj v rytmu roku - cyklus podvečerních setkání, osobní rozvoj - sebekoučování - sdílení - tvoření. Přihlášky a více info na
www.jedenprostor.cz. Cena 250 Kč.
Kde: Poradenské centrum Jeden prostor,
Střední 367, Černošice
• 14. 4. v 18.00-20.00
Přednáška Tradice a svátky v průběhu roku
- vede Johana Passerin z Asociace lesních mateřských škol. Jak děti vnímají čas, jakou roli
v jejich životě mají rituály? Cena 50 Kč.
Kde: LMŠ Na Dvorečku, Lety pod lesem,
Kejnská ul.
• 18. - 19. 4., vždy 10.00-16.00
Dny otevřených dveří ve školce Jednoho stromu a školičce Rarášků, bez nutnosti
objednání
Kde: Centrum Jeden strom, Dolnočernošická 443, Lipence-Dolní Černošice
• 24. 4. v 15.30
Oslavte Den země úklidem - pojďte s námi
uklidit kousek přírody v Dolních Černošicích.
Pracovní rukavice, pytle na odpad s sebou.
Následně posezení u ohýnku.

Kde: s raz v Centru Jeden strom, Dolnočernošická 443, Dolní Černošice
• 25. 4.
Přednáška: Jak pracovat s mužskou a ženskou archetypovou energií u dětí v předškolním vzdělávání, vede Pjér La Šé´z (hlubinný psycholog Petr Kotek). Cena 50 Kč.
Kde: P
 oradenské centrum Jeden prostor,
Střední 367, Černošice
Za Jeden Strom Alena Laláková

Certifikát kvality
pro Jeden strom z.ú.
Organizace Jeden strom z.ú. slaví úspěch na
poli kvality ve vzdělávání. Na přelomu února
a března jsme získali pro svou lesní mateřskou
školu Na dvorečku titul Certifikovaná lesní
MŠ. Patříme tak mezi první 4 školky v celé
České republice, které na daný titul dosáhly. Cílem Standardů kvality je zaručit dětem,
jejich rodičům, pracovníkům LMŠ i orgánům
státní správy určitou kvalitu práce v lesní MŠ.
Renáta Vonzová,
zástupce ředitele Jeden strom z.ú.

Velikonoce a další jarní akce v Mokropeské školce
váním. Prohlédnout si je můžete na stránkách
naší školky ve fotogalerii.
Pro rodiče a děti jsme také připravili velikonoční tvoření ve školce, vyráběli jsme velikonočního
zajíčka z papírové lepenky. A tvořili jsme i ve školce. Malovali a zdobili vajíčka, vyráběli papírové
květiny, zajíčky, slepičky, přáníčka, ozdobné zápichy do květináčku, košíčky na vajíčka a zvířátka
z vajíček. Vyprávěli jsme si, proč
se Velikonoce slaví a jaké jsou
FOTO: archiv MŠ Topolská
tradice a zvyky, některé jsme si
i vyzkoušeli.
Dva týdny před Velikonocemi
si každé dítě do svého květináčku zaselo semínka pšenice,
o které se pečlivě staralo, takže
všem vyrostlo krásné velikonoční
osení. Týden před Velikonocemi
jsme již tradičně nazdobili velikonoční břízku na Masopustním
náměstí v Mokropsech. Stovky
vlastnoručně namalovaných vajíček navodily na náměstí tu pra-- O velikonoční výzdobu stromu na Masopustním náměstí se
i letos postaraly děti z mokropeské školky. -vou velikonoční náladu. Těsně

Na Velikonoce se připravujeme vždy s dostatečným předstihem. Maminky doma vyfukují vajíčka,
aby měly děti ve školce na co malovat a z čeho
vyrábět. Rodiče jsme zapojili také do vyrábění.
Vyhlásili jsme soutěž o nejkrásnějšího kohoutka
a slepičku, do níž se mohly zapojit celé rodiny.
Sešla se nám spousta krásných výrobků. O výherci rozhodovali návštěvníci školky svým hlaso-
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před Velikonocemi jsme s dětmi došli k řece na
vrbové proutky a každý si upletl svou pomlázku.
Kino i čtení knih
Když už jsme si od Velikonoc chtěli trošku odpočinout, vyrazili jsme s předškolními dětmi na
oddechový den do kina do Prahy, kde v rámci filmového festivalu Febiofest pořádají i malý festival
dětských filmů, Juniorfest. Vybrali jsme si film Robinson Crusoe: Na ostrově zvířátek ve 3D. Příběh
děti tak zaujal, že celou dobu pozorně sledovaly
a ani nedutaly.
Letos jsme se opět přihlásili k celorepublikové
akci NOC S ANDERSENEM. Projekt jsme si pro
naše potřeby upravili a mohli jsme oslavit Mezinárodní den dětské knihy a prožít celý den s knihou.
Do školky jsme pozvali dědečky a babičky našich
dětí, kteří nám vyprávěli, jaké knihy měli rádi, když
byli dětmi. Jaké měli oblíbené hrdiny a jak prožívali jejich příběhy. Tyto knihy nám přinesli do školky i ukázat a všichni jsme s napětím poslouchali
jejich předčítáni. Setkání generací bylo velmi zajímavé a pro děti jistě přínosné.
Kateřina Mandová, ředitelka MŠ Černošice Topolská

z města a okolí

Krátké zprávy ze základní školy

Únor a začátek března se v černošické škole nesly ve znamení dokončování tříd půdní vestavby.
Chod školy se kvůli tomu ale samozřejmě nezastavil. Sedmé ročníky se vydaly na lyžařský výcvikový
kurz. Žáci prvního stupně měli možnost vyzkoušet
si netradiční hudební nástroje na akci Zdravé muzicírování. Uskutečnilo se i několik výletů souvisejících s celoročním projektem k výročí narození
Karla IV. - čtvrťáci vyrazili na Karlštejn a osmáci si
prohlédli románské a gotické památky Prahy.
Zaznamenali jsme i skvělý úspěch v okresním kole Anglické olympiády. Ondřej Kutina ze
7.C skončil na druhém místě. Vítězství mu uteklo
o pouhého půl bodu. V okresním kole Olympiády
v českém jazyce se neztratila ani Markéta Kopačová z 9.B, skončila na osmém místě. Gratulujeme!

tyto aktivity optimální počet. Vedoucím kroužku je
pan učitel Vlastimil Brynych. Scházíme se každé
úterý odpoledne a 1 – 2 soboty v měsíci.
Za půl roku jsme toho již hodně poznali. Hned
první výlet se vydařil – při slunečném počasí nás
uchvátila romantika Divoké Šárky. Zážitky máme
z Petřína, Muzea Armády ČR, ZOO v Chuchelském háji a mnoha jiných míst. Rovněž navštěvujeme kulturní představení. Líbila se nám divadelní
hra Strakonický dudák v Národním divadle a chystáme se do Stavovského divadla na hudební pořad
pánů Svěráka a Uhlíře.
Těšíme se na pěkné počasí na jaře, kdy budeme podnikat delší výlety na Praze-západ.
Daniel Patera, žák 6.D
FOTO: M. Václavková

V loňském roce jsme po vítězství v krajském kole
postoupili do kola celostátního. To se konalo 28.
května v Koutech nad Desnou, kam se probojovali
jen ti nejlepší z celé republiky. Chtěli jsme vyhrát
a získat pro naši školu první cenu - resuscitační
model.
Trasa byla dlouhá asi 2 km a vedla i přes sjezdovku. Po cestě bylo pět zdravotnických úloh
a navíc jsme museli ještě zdolávat náročný terén.
U jednoho stanoviště jsme dokonce slaňovali přes
vodu. Mezi úkoly byl například tonoucí muž v jezírku nebo úraz sekerou. Asi nejobtížnější z úkolů
se nám zdála dopravní nehoda, kde jsme se museli rozdělit, a každý z nás zachraňoval jednoho
pacienta.
Je škoda, že nám chyběly pouhé dva body do
prvního místa – byli jsme 3. Takový zážitek si budeme pamatovat celý život. Letošním páťákům budeme držet palce 4. května opět v Mokropsech.

Michaela Šlesingerová, pedagog

Ráno na sjezdovce

Byl čtvrtek a my z prvního družstva jsme si trochu
přivstali. Chtěli jsme totiž lyžovat už od otevření lanovky. Nasnídali jsme se, oblékli, zapnuli přeskáče a vyrazili ke svahu. Byli jsme tam malinko dřív,
ale než jsme se rozcvičili, kotva se rozjela. Vyjeli
jsme tedy nahoru a dojeli až k okraji sjezdovky.
Když pan učitel zavelel, všichni se postupně rozjeli
dolů. Každý si užíval pěkně upravenou červenou
sjezdovku. Ten den jsme možná byli první, kdo po
ní jel. Sjeli jsme zpátky k vleku a ještě jsme se asi
pětkrát nechali vyvézt nahoru. Byl nejlepší sníh za
celé čtyři dny!

Nové přírůstky ve školní knihovně

Helpíkův pohár
- ohlédnutí za rokem 2015

Alena Filípková, pedagog

V únoru se třídy 7.A a 7.C vydaly na hory. Cílem
byly opět Albrechtice v Jizerských horách, lyžařský areál Tanvaldský Špičák. Všichni žáci si týden lyžování užili, o čemž svědčí i článek Elišky
Cejnarové.

Eliška Cejnarová, žákyně 7.A

Michaela Šlesingerová, pedagog

Helpíkův pohár je zdravotně-výchovná soutěž určená žákům pátých tříd základních škol. Úspěšnost
a přitažlivost soutěže spočívá především v tom, že
dětem odbornou tématiku přednášejí profesionálové - lékaři, sestry a záchranáři zdravotnických
záchranných služeb, kteří dětem předávají dovednosti získané při své každodenní práci. Celostátní
finále probíhá v Jeseníku v rámci největší mezinárodní soutěže zdravotnických záchranných služeb
dospělých Rallye Rejvíz.
Naše škola se pravidelně účastní krajského
kola, které probíhá v Mokropsech na fotbalovém
hřišti a podél Berounky. Žáci vyšších ročníků pomáhají v rolích zraněných figurantů, týmy 5. tříd
soutěží.

Lyžařský výcvikový kurz
pro sedmé ročníky

-- Děti si na chvíli vyzkoušely jaké to je, když
člověk nevidí. --

Jsme stejní a přece různí - návštěva ve světě osob s postižením

Na planetě Zemi žijí lidé. Jsou stejní a přece ne tak
docela ve všem. Jejich různost lze vidět v barvě
pleti, místě, kde žijí, jazyku, vyspělosti jejich kultury. My se na stejnost a různost lidí podívali z jiného
hlediska. Snažili jsme se prostřednictvím týdenního mezipředmětového projektu nahlédnout do
světa osob s postižením.
Do projektu se zapojili žáci 3.E, 2.D a 4.D. Na
vlastní kůži jsme si vyzkoušeli, i když jen na krátkou
dobu, některá omezení - sluchu, zraku, pohyblivosti. Poznali jsme také životní příběh Bohuška,
chlapce stejně starého jako my (10 let), jen trochu
jiného, chlapce s kombinovaným postižením. Tato
naše návštěva nám přinesla mnoho zajímavého.
Věřím, že si budeme více vážit každého dne, kdy
jsme zdraví, přestaneme zveličovat problémy, hledat důvody, proč to či ono nejde. Budeme se snažit být nápomocní lidem, kteří toto štestí nemají.
Držíme jim všem na jejich cestě životem palce.
Martina Václavková, pedagog

Ve školní knihovně v průběhu uplynulých měsíců přibylo několik desítek zajímavých knih. Tímto
děkujeme Brejníkovým, Hasákovým, Hřebcovým,
Kušnírovým, Neubergovým, Pechovým a Zajdlovým, kteří vyslyšeli naši výzvu na doplnění knihovního fondu. V současné době je knihovna přestěhována do nových půdních prostor, jež si mohli
mnozí zájemci prohlédnout na veřejné prohlídce
22. března.
Simona Kysilková Šnajperková, školní knihovnice

Kreslení pravou mozkovou
hemisférou

Od února máme v rámci školní družiny aktivitu,
která rozvíjí dovednost kreslit metodou zaměřenou
na využití pravé mozkové hemisféry. Začala jsem
pracovat s dětmi 2. a 3. tříd. Aby byla zachována
kvalita, počet dětí v kroužku je omezen na 15.
Během února a března děti poznaly možnosti
použití několika druhů tužek, jakými možnými způsoby se dá použít guma, naučili jsme se stínovat,
vnímat světlo a stín. Děti zdokonalují jemnou motoriku a schopnost koncentrace. Metoda kreslení pravou mozkovou hemisférou je určená pro
všechny, nepočítá s tím, jaký kdo má talent, díky
této metodě se naučí kreslit každý. Kouzlo spočívá
především v pohodové atmosféře, která při kreslení panuje. Děti vidí zlepšení téměř okamžitě a to je
pro ně nejlepší motivace.
Drahomíra Kocourková, vychovatelka ŠD

FOTO: M. Šlesingerová

Daniel Stronček a Marie Davita Velková, žáci 6.C

Turistický kroužek Šlápota

Na začátku školního roku 2015 – 2016 zahájil svoji
činnost turistický kroužek Šlápota. Cílem vycházek
a výletů je poznávat přírodní krásy, historii, kulturu
a současnost Prahy-západ a Prahy. Do kroužku se
přihlásilo 12 žáků pátých a šestých tříd, což je pro

-- Sedmáci na vrcholu Tandvaldského Špičáku -15

z města a okolí

Maškarní bál na ledě
S bruslařskou sezónou se Zimní stadion v Černošicích rozloučil ve velkém stylu. V neděli 13.
března se na ledové ploše sešli desítky dětí i dospělých v rozmanitých maskách a převlecích.
Někdo se bruslit teprve učil, někdo už po ledě
létal jako drak. Jak vypadá opravdové ledové
umění, ukázaly děti z černošického krasobruslařského oddílu, které sklidily obrovský aplaus,
a nejedna holčička zatoužila umět tančit po ledě.
Jako památku na zábavné odpoledne se děti se
svými rodiči fotili v ledovém fotokoutku a fotografii si mohli hned odnést domů.
Všichni jsme si moc pochutnali na zimou inspirovaných sušenkách, muffinech s Elsou,
pečených sněhulácích na tyčce, vločkových
sušenkách i zasněženém dortu a ochutnat jste

Nová turistická
sezóna je tu
Malí černošičtí turisti již očekávají jaro, těší se na
zahájení pěší a cyklistické sezóny. Aby zima už
definitivně odešla a vzala s sebou vše zlé, připravili turisti Moreny, které po Velikonocích pošlou
po Berounce, aby jaro konečně mohlo přijít.
Celou zimní sezónu však turisti nezaháleli.
V tělocvičně zdokonalovali vytrvalost i obratnost
a povídali si o zajímavostech ze zimních sportů,
dobývání jižního i severního pólu, objevování
vesmíru i o starých slovanských a pohanských
zvycích a bytostech.
Za turisty Černošice Michaela Dvořáková

Černošický běh
opět v běhu
Všem běžcům i neběžcům s předstihem oznamujeme datum konání 2. ročníku Černošického
běhu. Uskuteční se v sobotu 17. září. Přesná
organizace bude upřesněna v Informačním listu
a na webových stránkách cernosickybeh.cz.
Na letošek chystáme novinku: soutěže týmů
ze tří částí Černošic - Mokropes, starých Černošic a Vráže. Pro zajištění organizace závodu vítáme i dobrovolníky – neběžce, možné sponzory
a ochotné pekařky či pekaře pro napečení sladkostí k občerstvení. Laďte formu, běhejte a zapište si termín závodu do kalendáře. Jste vítáni!
Za organizační tým Dana a Petr Pánkovi
a Bětka a Tomáš Kratochvílovi

mohli i speciální gelový led. Celé odpoledne
se o zábavu staral náš klaun Míra. Díky sponzorským darům od vydavatelství Mladá Fronta,
firmy Ratio, Pneuservis Červený a Naše kniha si
všechny děti, které splnily úkoly na bruslařských
stanovištích, odnesly krásné dárky.
Dárkový balíček čekal také na tři nejpovedenější dětské masky, které vybrala nezávislá
porota po promenádě, respektive projížďce.
Nejkrásnější maskou odpoledne se stala chobotnice, ještěrka a cikánka. Hlavní cenu mezi
dospělými zaslouženě vyhrál Batman, který se
neúnavně v plášti proháněl po ledové ploše.
Moc děkujeme těm, kteří dorazili, a věříme,
že si užili překrásné aktivní odpoledne. Díky vám
se akce moc povedla a moc se těšíme na další
setkání!
Za organizátory Bára Malá a Bára Veselá

FOTO: Bára Veselá

-- V maskách dorazily nejen děti,
ale i někteří rodiče. --

Úspěšná sezóna černošických hokejistů
Černošický A tým obsadil v základní části Krajské ligy mužů druhé místo, a tak není divu, že
zápasy play off přivedly do ochozů našeho zimního stadionu nebývalé množství diváků. Takové
návštěvy tu byly naposledy v roce 2004, když se
hrála kvalifikace o II. ligu. Ve čtvrtfinále jsme nejprve vyřadili Rakovník, a poté jsme v semifinále
zdolali Jesenici. Ve finále hraném na dva vítězné zápasy jsme změřili síly s tradičním rivalem
z Mělníku. Z finále nakonec vyšel vítězně Mělník
po výhrách 2:1 na domácí půdě a 3:1 v Černošicích. V sobotu 5. března přišlo domácí tým
na černošický stadion podpořit rekordních 700
diváků a vytvořili skvělou sportovní atmosféru.
Děkujeme všem fanouškům!
Jaký byl březen na stadionu
V měsíci březnu nabídl zimní stadion v Černošicích nabitý sportovní i kulturní program. V rámci 11. ročníku turnaje Bratří Kobranovových se
zde sehrálo 7 turnajů dětských a žákovských
mužstev, kterých se účastnilo 400 dětí z různých koutů republiky.
O víkendu 12. a 13. března jsme hostili vrcholnou akci ženského hokeje, turnaj Final four,
ve kterém se o titul mistra české republiky utkaly čtyři nejlepší týmy nejvyšší ženské soutěže.
V dresu mistrovské Slavie se představila i odchovankyně černošického hokeje Adéla Jůzková, která ve finále proti Karviné přispěla k výhře
jedním gólem a asistencí.
Další akcí, tentokrát především pro děti a rodiče, byl karneval na ledě. Ten se již tradičně těší

velké oblibě. Karneval zakončil sezónu veřejného bruslení, které zde probíhá třikrát týdně od
října do března. Veřejné bruslení organizujeme
s podporou města Černošice. Karneval měl velký úspěch především u dětí, jako nejlepší maska
byla porotou vybrána „Chobotnice“.
Dále následovaly Zimní olympijské hry na
ledě, ve kterých se utkali žáci základních škol.
Soutěžilo se v minihokeji a bruslařských disciplínách jako sprint, slalom a štafetový závod.
Do konce března jsme ještě stihli uspořádat
tradiční turnaj o pohár Herverta, ve kterém se
potkávají týmy z okresního přeboru a na úplný
závěr turnaj neregistrovaných hokejistů „Hospoda Cup“.
4. dubna byl ukončen provoz ledové plochy.
Extraliga v in-line hokeji míří do Černošic
Atraktivní program však bude pokračovat
i v květnu a červnu. Již třetí sezónu bude v provozu umělá plocha na in-line hokej. SK Černošice se premiérově představí v extralize in-line
hokeje. V týmu extraligových Černošic se mohou diváci těšit na seniorské mistry světa, Marka Loskota a Davida Sema a juniorského mistra
světa Václava Krudence. Všichni jsou odchovanci černošického hokeje.
Utkání nejlepších českých týmů jistě přinesou
zajímavou sportovní podívanou. Věříme také, že
přivedou do ochozů našeho zimního stadionu
co největší počet diváků. Informace o termínech
zápasů sledujte na www.sk-cernosice.cz.
Za SK Černošice Martin Jůzek

Oddíl kopané SK Černošice zahajuje jarní část sezóny
Po kvalitní zimní přípravě jsme v neděli 27. 3. zahájili v Dobřichovicích,
kde máme náhradní domácí hřiště, jarní část sezóny. Naše hřiště totiž
prochází rekonstrukcí hrací plochy, jelikož jej na konci minulého roku
z většiny rozryla divoká prasata.
Příznivce bychom chtěli pozvat na další domácí utkání:
10. 4. 16:30 Černošice vs. Kosoř B
(hřiště Dobřichovice)
24. 4. 17:00 Černošice vs. Drahelčice (hřiště Dobřichovice)
1. 5. 17:00 Černošice vs. Č. Újezd B (hřiště Dobřichovice)
8. 5. 17:00 Černošice vs. Dobříč B
(hřiště Dobřichovice)
11. 5. 17:00 Černošice vs. V. Přílepy B (hřiště Dobřichovice)
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22. 5. 17:00
29. 5. 17:00
12. 6. 17:00

Černošice vs. Nučice
(hřiště Dobřichovice)
Černošice vs. Středokluky (už snad domácí hřiště)
Černošice vs. Kazín B
(už snad domácí hřiště)

Nábor dětí od 4 do 10 let
Od úterý 12. dubna budeme pořádat každé úterý a čtvrtek (vždy v 17
hodin) nábor malých fotbalistů na našem hřišti za řekou. Pokud máte
zájem, kontaktujte mě, nebo jednoduše přijďte rovnou k nám na hřiště.
Ondřej Pařík – 775 916 862, ondrej.parik@gmail.com
Za oddíl kopané SK Černošice Ondřej Pařík

z města a okolí

Černošičtí karatisté opět na medailových
pozicích
FOTO: archiv klubu, 2011

Již třetí ročník karatistického turnaje Radotín
Cup náš oddíl zorganizoval v sobotu 13. února.
Naši černošičtí karatisté se při něm utkali se
členy dalších sedmi klubů a vedli si výborně!
Vedle nových zkušeností a silných sportovních
zážitků si mnozí z nich odnesli i radost z vítězství a medaile. Rádi bychom Vám je představili
jmenovitě:
1. místa:
Dvořák Daniel, Jirsa Vojtěch – 2x, Kořínková
Lea, Mehičová Adéla – 2x, Mehičová Sabina,
Neubergova Markéta, Pater Mikuláš – 2x, Paterová Lucie
2. místa:
Janeková Hana, Jurková Debora, Kindl Petr,
Novotná Klotylda, Ptáček Petr, Sanvenero
Daniel
3. místa:
Brdička Tomáš, Cesnek Oliver, Fait Jakub,
Hruška David, Kindl Petr, Neubergová Alžběta,
Nosková Veronika, Paidar Martin - 2x, Paterová
Lucie, Ptáček Petr, Sanvenero Daniel, Steciv
Jan, Wavle Matyáš
V neděli 6. března se pak několik vybraných
karatistů našeho oddílu zúčastnilo 1. kola Krajské ligy mládeže v karate 2016 v Klatovech, kde
v ostré konkurenci svých vrstevníků vybojovali
skvělé výsledky!
Kata (techniky)
3. místo: Paterová Lucie
5. místa: Pater Mikuláš, Neubergová Alžběta
Kumite (zápas)
3. místo: Neubergová Markéta
Gratulujeme a děkujeme všem závodníkům za
reprezentaci!!!
Taktéž děkujeme všem rodičům, kteří nám
ochotně během všech závodů pomáhají!!!

NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ
Karate je bojové umění, které svým charakterem umožňuje velmi individuální proces vývoje
a zdokonalování každému karatekovi (tomu, kdo
cvičí karate). Proto přijímáme nové členy i v průběhu roku.
• Pro všechny věkové skupiny – děti od 3 let
i dospělí;
• Přátelské vedení profesionálních trenérů;
• Výuka technik KARATE, kumite;
• Rozvoj fyzické kondice, pružnosti těla, vůle
a disciplíny;
• Cvičíme v mokropeské škole, v sokolovně
a na Vráži;
• Letní příměstské (25. - 27. 7.) a týdenní šumavské soustředění (17. – 23. 7.);
• Přijďte si karate nezávazně vyzkoušet.
Andrea Bergmanová,
info@karatecernosice.cz, www.karatecernosice.cz

Farmářské trhy
na náměstí Centra Vráž
Kdy: 7. května, 8.00-12.00
Kde: náměstí Centra Vráž
Každou lichou sobotu se budou v prostoru náměstí u Tesca konat nové farmářské trhy. Ty první se uskuteční v sobotu
7. května. Celé dopoledne od 8 do 12
hodin zde nakoupíte tradiční zboží od farmářů, zejména těch, u kterých jste byli dosud zvyklí nakupovat na dobřichovických
farmářských trzích. Nyní tak budete mít
možnost mít čerstvé zboží každou sobotu, jelikož trhy pořádáme také v sousedních Dobřichovicích. Jednou si můžete
zajet nakoupit k dobřichovickému zámku
a další týden se můžete těšit na dobré pečivo, sýry, klobásky nebo med na náměstí
Centra Vráž.
Věříme, že umístění trhů v tomto místě
ocení všichni, zejména pro snadné parkování, možnost spojení s dalšími nákupy
nebo posezením v místní kavárně na dobré
kávičce nebo snídani či na kvalitním vínku
ve vinotéce nebo můžete nákupy zakončit
příjemným obědem ve zdejší restauraci.
Při organizaci využijeme naší zkušenosti
s pořádáním oblíbených Adventních a Mikulášských trhů. V rámci farmářských trhů
se můžete těšit i na doprovodný program
pro děti. Podle počasí zde bude skákací
hrad, divadélko či dílnička.
Trhy pořádáme ve spolupráci se společností IBS-ROKAL, s.r.o., která stojí za moderním náměstím Centrum Vráž. Zájemci
z řad dalších farmářů se mohou hlásit na
tel. 736 761 394 nebo mailu info@ibs-rokal.cz.
Za organizátory Kristýna Pánková

Zazumbujte si
a podpořte dobrou věc

Černošické farmářské trhy
míří do MOKROPES
Před mokropeským nádražím směrem na Všenory je travnatá plocha se vzrostlými stromy.
Zpevněný plácek mezi nimi bude letos středem našeho tržiště. Pro klidný a bezpečný
průběh bude ulice Zdeňka Lhoty během trhu
v tomto místě uzavřena, ale k nádraží – a na
trh – dojedete autem z obou stran. Přijďte na
nákup a promenádu, divadlo či dílnu pro děti,
opět každou sudou sobotu od 8 do 12 hodin.
Začínáme 23. dubna. Od 10 hodin zveme
všechny návštěvníky na pohádku divadelní
společnosti Toy Machine: Sněhová královna.
Název sice s jarním trhem neladí, ale představení prý zahřeje.

Divadla se i tento rok budou střídat s dílnami. Letošním tématem jsou knihy a jejich autoři, a to místní. Připravujeme autorská čtení,
výměnný bazar knih, ilustrátorskou dílnu a další. Na druhém trhu, v sobotu 7. 5., se můžete seznámit s knihou Pohrátky aneb cesta
pavoučka Vincka. Její autorky nás zavedou do
pohádky a do výtvarné dílny. Jste zváni!
Za pořadatele trhů Eva Bachiri

Kdy: sobota 23. dubna, 15.00-16.30
Kde: městský sál na Vráži
Zvu Vás na charitativní ZUMBA MASTERCLASS
„Tancujeme pro Honzíka“, která se uskuteční
23. dubna od 15.00 do 16.30 hodin v městském sále v Černošicích.
Honzíkovi (www.pomahamehonzikovi.cz) je
šest let a od září bude chodit do školy v Jedličkově ústavu. Od narození trpí dětskou mozkovou obrnou, a aby mohl plnit školní docházku,
potřebuje invalidní vozík. Rádi bychom mu na
něj touto akcí přispěli. Veškerý příspěvek bude
odeslán na jeho transparentní účet vedený u Fio
banky.
Registrace přihlášek: Barbora Kopačková,
e-mail: barbora@zumbafitness.cz.
Těším se na Vás!
Vendula Kořínková,
lektorka zumby
www.zumbafitness.cz
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Jazz Černošice 2016
Vážení přátelé umění, jazzu a dobrého vkusu.
11. ročník mezinárodního jazzového festivalu
„Jazz Černošice 2016“ proběhne od středy
18. 5. do soboty 28. 5. Připravena jsou opět
zajímavá jména, namátkou např. Tonya Graves, Skety, Sullivan Fortner, JH Big Band,
Najponk-Korinek Grooverkeepers, Ryan
Simpson, Miriam Bayle atd.
Zvláštní pozornost si zaslouží i tzv. sobotní
„Dojazzná“ (28. 5.), kde vystoupí Kateřina
Steinerová and Swing Boys s programem
„I Love Peggy Lee“ v tradičním duchu té nejlepší swingové éry.
Vstupenky na všechny koncerty jsou
v předprodeji v Club Kinu od 15. dubna
2016. Prosíme, věnujte pozornost jazzovým
stránkám www.jazzcernosice.cz, kde se dozvíte mnohem více.
Vážení přátelé umění, jazzu a dobrého
vkusu, těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme
Vám opět mnoho nezapomenutelných hudebních zážitků.
Za O.S. Jazz Černošice Michal Strejček

S jarem i ČČK
začíná vyrážet
Taky vás to již táhne ven? No ovšem, vždyť nastal
opět náš čas, kdy polykáme kilometry a vyrážíme do přírody. Co budeme potřebovat: jakékoliv
hole, které dodají našim krokům eleganci, slunečníky nebo deštníky na přírodní rozmary, ale
hlavně ty nešťastné penízky. O pohodlné obuvi
nemluvě – to je samozřejmost. Věřím, že vše již
máme pohromadě a tady je naše první nabídka.
6. dubna se můžete zúčastnit výletu s trasou
Blatná-Lnáře-Hradiště u Blatné. Cena zájezdu
je 300 Kč, odjezd v 7 hodin z obvyklých míst.
Informace na nástěnkách města.
A nyní zbystřete pozornost! Březnem končí
doba, kdy o dění v ČČK Černošice jste byli informováni pomocí skříněk nám přidělených. Od
dubna budou naše materiály k nahlédnutí na vývěskách MěÚ Černošice, pro vaši rychlejší orientaci mezi ostatními zprávami budou označeny
logem ČČK. Doufáme, že brzy tuto změnu,
o kterou jsme byli požádáni MěÚ, vezmete za
svou novou seznamku s našimi zprávami.
Další výlety v roce 2016
4. května
Pěnčín – Příchovice
350 Kč
1. června
Chýše – Valeč
300 Kč
29. června
Lysá n. L. – Ostrá – Přerov n. L
250Kč
3. srpna
Krakovec - Lužná u Rak. – Rakovník 250 Kč
7. září
Tetín – Všeradice – Liteň
200 Kč
Odjezdy jsou ráno v 7 hodin.
Přihlášky: Jindřiška Jandurová, tel. 251 643
389, 721 316 052.
Václava Raková,
jednatelka ČČK
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Oslava Dne Země v Černošicích
Kdy: neděle 24. dubna, od 13.00
Kde: sraz na městské pláži
Černošická TOP 09 pořádá v neděli 24. dubna
další oslavu Dne Země. Sraz účastníků je ve 13
hodin na městské pláži, kde si rozdáme pytle,
rukavice, rozdělíme se do skupinek a půjdeme
uklidit předem vybraná místa - lesík nad ZŠ, rokli
u Husovy ulice, stezku podél Berounky od pláže
směrem do Černošic, potok Švarcava od nádraží
po ulici Fügnerovu, skatepark a jeho okolí, a při
větším počtu účastníků i další.
Odpoledne pokračujeme zábavou
a přednáškami
V 15 hodin se sejdeme v areálu Club Kina
a Sokola, kde se s podporou Rádia Blaník bude
konat několik zajímavých přednášek. Se životem
netopýrů, kteří se vyskytují také u nás v aleji, nás
seznámí Helena Jahelková z organizace Nyctalus.
Jak se mění počasí, se dozvíme od Dagmar Honsové v přednášce navazující na loňskou. Navštíví
nás Krteček astronaut, který měl tu čest před pěti
lety letět do vesmíru v raketoplánu Endeavour.
Můžete se těšit na Pavla Suchana z Astronomického ústavu AV ČR, který u zrodu nápadu na let
českého krtečka do vesmíru byl, a jeho vyprávění,
jak se žije na oběžné dráze Země. Nezapomeňte doma foťáky, protože s Krtkem se budete moci
vyfotit. S Vladimírem Slezákem budeme pozorovat
Slunce dalekohledy ve viditelném světle, i pomocí
speciálního slunečního dalekohledu Lunt s filtrem
H-alfa. K vidění tak budou sluneční skvrny i běžně
neviditelné protuberance.
A protože slavíme, tak se na závěr zasmějeme
s veselým kouzelníkem a komikem Richardem Nedvědem, který si na nás udělá čas v 16.30 hodin.

Sokolský výlet
2016
Kdy: sobota 23. Dubna
Kde: J iřetín pod Jedlovou
- Jedlová - Tolštejn
Tělocvičná jednota Sokol Černošice srdečně
zve seniory Černošic na turistický výlet do Lužických hor.
Výlet zahájíme v Jiřetíně pod Jedlovou, malebném městečku pod horou Jedlová. Od informačního centra na zajímavém náměstí před kostelem
budeme stoupat po křížové cestě na Křížovou
horu a pak dál na vrchol Jedlové. Jedlová, třetí
nejvyšší hora v Lužických horách, která je zdaleka viditelná díky lyžařské sjezdovce a rozhledně
na vrcholu, bude nejvyšším bodem naší cesty.
Námaha ze stoupání na vrchol bude odměněna
kruhovým výhledem z rozhledny a možností občerstvení v restauraci u rozhledny.
Další pěkný výhled na Lužické hory bude ze
zříceniny gotického hradu Tolštejna. Komu by
se zdál výstup na vrchol Jedlové příliš náročný,
bude mít možnost zkrátit si trasu vynecháním výstupu na Jedlovou odbočením na trase přímo na
Tolštejn. Výhled z Tolštejna je také velmi pěkný.
I zde je restaurace s možností občerstvení.
Délka celého výletu je asi 8 km, zkrácená trasa je asi o 1,5 km kratší a je méně náročná na
stoupání.
Cena zájezdu je 300 Kč/osobu. Přihlášky
a platby u Hany Fořtové, v hotovosti nejlépe před
nebo po cvičení v Sokole v pondělí a ve středu

Příjemně strávený den zakončíme opékáním
vuřtů u společného ohně. Malé občerstvení bude
zajištěno na našem stánku a současně bude otevřen bar v Club Kinu.
Poděkování
Touto cestou bychom rádi poděkovali manželskému páru, který začátkem března v lesíku u bývalé skládky a v jeho okolí dobrovolně sbíral odpadky, a několik pytlů uložil ke vjezdu na skládku.
Je příjemné vědět, že mezi námi v Černošicích žijí
lidé, kterým není lhostejné, jak naše okolí vypadá
a jsou připraveni pomoci Technickým službám
města s jeho úklidem.
Přijďte s námi oslavit Den Země, pomoci přírodě a dále zlepšit vzhled našeho města.
Těšíme se na Vás!
Jana Neumanová a Slávka Kopačková
TOP 09 Černošice
(změna programu vyhrazena)
FOTO: Martina Řehořová
(2015)

-- Stejně jako loni se bude dopoledne uklízet
a odpoledne bude zábava. --

(buď před 9. hodinou, nebo po 10. hodině). Je
možno přihlásit se též osobně, nebo telefonicky
na mobilu 736 222 522. (Pozor! Na neznámá
čísla nevolám zpět!)
Doufám, že se výlet bude líbit a turistikou prospějete i svému tělu.
Hana Fořtová

z města a okolí

Kam za kulturou, zábavou a vzděláním - v Černošicích
duben

1.-3. 4.

Aprílový divadelní festival

Club Kino

6. 4.

Requiem pro nenarozené děti - Setkání a beseda se Zdeňkou Rybovou
a Radkou Válkovou

19.00, komunitní centrum MaNa

8. 4.

Mário Bihári a Bachtale Apsa

20.00, Club Kino

10. 4.

Dlouhý, Široký a Bystrozraký - divadlo pro děti (s marionety)

16.00, Club Kino

13. 4.

Zasedání zastupitelstva

19.00, Club Kino

14. 4.

Poutníci - koncert

20.00, Club Kino

15. 4.

Fleret aneb Valaši v Club Kinu - koncert

20.00, Club Kino

16. 4.

Bazar dámského a pánského oblečení

16.30-19.00, Sokolovna

16. 4.

Bass Černošice vol. 6 w/ Hybris (USA/CZ), téma: Energie přírody

19.00, Club Kino

17. 4.

Brémští muzikanti - divadlo pro děti

16.00, Club Kino

22. 4.

Neřež - koncert

20.00, Club Kino

23. 4.

Farmářské trhy (TAK o.s.)

8.00-12.00, před nádražím Mokropsy

23. 4.

Charitativní ZUMBA MASTERCLASS „Tancujeme pro Honzíka“

15.00-16.30, městský sál na Vráži

23. 4.

Kola a Motory - sraz

14.00, Club Kino

23. 4.

The Yestertones - koncert

20.00, Club Kino

24. 4.

Fashion Piknik IV

15.00, u nádraží Mokropsy

24. 4.

Den Země – úklid vybraných míst v Černošicích

13.00, sraz na městské pláži

24. 4.

Den Země – promítání, přednášky

15.00, Club Kino a Sokol

27. 4.

Zápisy ve starých matrikách – přednáška

19.00, komunitní centrum MaNa

28. 4.

Čarodějnice v Sokole – pro děti

16.00, Sokolovna

28. 4.

Hokr Show - koncert hudební školy

17.00 a 18.30, ClubKino

29. 4.

Narozeniny a jiné vylomeniny - oslava

19.00, Club Kino

30. 4.

Garage Sale

Po celých Černošicích

30. 4.

Čarodějnice

19.00, Club Kino

7. 5.

Farmářské trhy

8.00-12.00, prostranství Centra Vráž

7. 5.

Farmářské trhy (TAK o.s.)

8.00-12.00, před nádražím Mokropsy

květen

v okolí
duben

9. 4.

Kašpárkův svět - premiéra pohádky v podání Divadelního spolku Gaudium

15.00, kulturní středisko U koruny, Radotín

9. 4.

Testosteron - Komedie A. Saramonovicze v podání divadelního souboru
Point Prostějov

19.00, kulturní středisko U koruny, Radotín

19. 4.

Hudební večer s Jaroslavem Svěceným a Markétou Mátlovou
19.00, kulturní středisko U koruny, Radotín
- Během koncertu zazní skladby pro housle a soprán, ale i zajímavá vyprávění o nevšedních zážitcích, které oba umělci zažívají během své kariéry.

20. - 23. 4. Memoriál Aleše Hřebeského 2016 – mezinárodní turnaj v boxlakrosu

Areál TJ Sokol Radotín

23. 4.

Bezpečné jaro 2016 - Dopravně-preventivní akce se uskuteční na Dětském dopravním hřišti

13.30-17.00,
areál ZŠ Radotín, Loučanská ul.

27. 4.

Garage Sale

Řevnice

30. 4.-1. 5. Čaromáj – jarní festival

Mníšek pod Brdy

květen

7. 5.

Garage Sale

Dobřichovice
Přecházíme na FB - skupina Kultura v Černošicích

Facebook / Kultura v Černošicích
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Bazárek stylově? Ano! Je tu Fashion Piknik IV!
FOTO: Bára Veselá (2015)

-- Na Fashion Pikniku můžete oblečení
prodat i nakoupit. --

Kdy: neděle 24. dubna, 15.00
Kde: před nádražím v Mokropsech
Jaro úplně vybízí k tomu udělat si v šatníku pořádek, a proto se v neděli 24. dubna v 15 hodin
sejdeme na krásném místě mezi stromy před
nádražím Černošice Mokropsy na dnes již tradičním Fashion Pikniku.
Pokud máte doma outfity, které jsou sice
krásné, ale vy je opravdu nenosíte, nabídněte
je sousedkám. Srdečně vás zveme na již čtvrtý
Fashion Piknik aneb butik pod širým nebem.
Bazárků je kolem mnoho, ale jen na pikniku
dbáme na to, aby nakupování bylo opravdu stylové. Všechno zboží je prezentováno zavěšené
na ramínkách tak, aby viselo důstojně a bylo vidět, že si ho vážíme. Zapomeňte na hromádky
na dekách a nepřehledné hrabárny. I věci, které už nenosíte, si zaslouží důstojné zacházení.
Pokud vaše skříně praskají množstvím věcí,
které nenosíte, přihlaste se k prodeji přes formulář na www.partyaoslavy.cz/piknik. Pokud

máte pocit, že vám naopak něco doma v šatně
chybí a rádi byste svou garderobu doplnili, vyrazte nakupovat. Na všechny se moc těšíme.
Na co se můžete těšit
Jako vždy se můžete těšit na skvělé kousky za
skvělé ceny, dobroty v piknik baru a ladies tombolu plnou kosmetiky, knížek a dalších parádních cen. Kdo ještě hledá svůj styl a má pocit,
že by chtěl vyzkoušet divočejší barvy, bude moci
využít stylistky, která poradí, jak na to a pomůže
vybrat z nabízených outfitů a doplňků.
V nabídce bude pouze dámské oblečení,
ale děti vezměte klidně s sebou, i pro ně se
najde v tombole nějaká legrácka. Dětské zboží si schovejte na další piknik, který plánujeme
zorganizovat ještě před létem. A letos možná
dojde i na drsný chlapy 
Moc se na vás těšíme! Pro nejaktuálnější
informace doporučujeme sledovat událost na
facebooku, kterou najdete i ve skupině Kultura
v Černošicích, ke které se rozhodně přidejte.
Bára Veselá a Bára Malá

Americký producent zahraje v Černošicích
Kdy: 16. dubna
Kde: Club Kino
V rámci prvního letošního večera série BASS
ČERNOŠICE, která se věnuje elektronické hudbě, zavítá do Černošic americký producent a DJ
Hybris.
Hybris, vlastním jménem Evan Vischi, po mnoha letech strávených ve studiu v roce 2006 začal vydávat své první tracky pod pseudonymem
Robot Death Squad. O necelé tři roky později
opustil Spojené státy i svůj umělecký pseudonym a přemístil své působiště do Prahy. Zde pod
novým jménem Hybris vytváří své první světově
úspěšné skladby (Macrophage, The Cleaner)
význačné originálním temným projevem a experimentální rytmikou. Tento styl Hybrisovi zůstal
a v roce 2014 vydává své první album Emergence na prestižním Invisible Recordings, které patří světové jedničce, projektu Noisia. Album se
setkalo s velkým úspěchem, nejen u fanoušků,
ale i v médiích, a Hybris se tak zařadil mezi nejvýznamnější světové producenty žánru.
Přinášíme Vám exkluzivní rozhovor, který nám
Evan poskytl.
XX Někdy je těžké vysvětlit, co to vlastně je
FOTO: archiv DJ Hybris

být DJ či producent. Jak ty, jakožto slavný
umělec, vysvětluješ lidem svoji práci?
DJing je tvorba propracovaného sletu skladeb
do specifického pořadí tak, aby si to publikum
užilo a následně je naživo plynule míchat v jeden
ucelený set. „Produkce“ v elektronické muzice
znamená skládání hudby, kterou DJové pak
hrají. Dnes se většinou skládá vše na počítači
s mnoha různými externími komponenty a živými
nástroji.
O slávě toho moc nevím, zatím se stále považuji za součást undergroundu, ale být producentem a DJem z profese bylo vždycky mým snem.
Lidé mají různé ambice, ale pro mě je sedět ve
studiu a skládat skladby, které si lidé zamilují
a pořádně s nimi na parketu zahýbou, a jezdit
hrát o víkendech jako DJ něco, co jsem vždy miloval a vždycky budu. Někdy přemýšlím, jak jsem
vlastně skončil u skládání bizarní elektronické
hudby jako u činnosti, která mě živí, ale vlastně
jsem rád, že se to všechno semlelo takhle.
XX Na čem nyní pracuješ?
Momentálně jenom hromadím skladby. Jsem
stále ve studiu a obvykle si vytvořím kolekci nových skladeb a pak rozhoduji, co budu dělat
s těmi nejlepšími. Právě jsem vydal novou věc
jménem Carousel u vydavatelství Plasma Audio,
které sídlí v Meulbourne. Další vyšel na Invisible
recordings 18. března a právě jsem dokončil
dvě kolaborace s Gridlokem, které brzy vyjdou
na jeho labelu Project 51.
XX Které s tvých tracků považuješ za
nejlepší?
Těžká otázka, většinou jsem ke své tvorbě dost
kritický... Nicméně musím říct, že skladba Carousel pro mě byla opravdu velkým krokem.
Hrozně jsem chtěl udělat zvláštní a technickou
skladbu, která je ale stále SRANDA. Trvalo to
opravdu dlouho a jistě si někteří lidé myslí, že
je divná, ale nakonec jsem byl ohromen tou nesmírně pozitivní odezvou na ni.

-- Evan Vischi je známý jako DH Hybris. -20

XX Proč ses vlastně v roce 2008 přestěhoval do Česka? Co se ti tady líbí a co nelíbí?
Já jsem hrozně chtěl na chvíli žít v Evropě a ČR

mi přišla jako skvělé místo. Je tu tolik věcí, které
si zamilujete, skvělé pivo, vydatné české jídlo,
černý humor a krásná města. Co se mi nelíbí,
myslím, že zde není dostatek společenské odpovědnosti a že spousta lidí se raději zamkne
a nadává místo toho, aby se zvedli a udělali
něco, co situaci zlepší. (Nečekaně přeskakuje
na chvíli do češtiny a dodává) Samozřejmě nemyslím všichni, ale jsem tady už 8 let, tak mám
docela zkušenosti.
XX Co si myslíš o místní scéně?
Myslím, že česká scéna je extrémně zdravá.
Zbožňuju většinu věcí od Rida a A-Craye.
XX Jakou hudbu posloucháš doma?
Doma povětšinou poslouchám hromadu starého hip hopu i pár těch nových týpků jako Joey
Badass nebo Action Bronson. Stále nacházím
nové umělce na elektronické scéně a snažím se
držet tempo s tím, co se děje na drum&bassové
scéně.
XX Co říkáš na akci Bass Černošice?
Nikdy jsem tam nebyl, ale slyšel jsem, že tyhle
mejdany jsou epický, takže se nemůžu dočkat!
Přeloženo z angličtiny

V řadě již šestý díl Bass Černošice proběhne
16. dubna v Club Kinu. Zvolené téma, v kterém
se ponesou také kulisy a vizualizace je tentokrát
Energie přírody. Těšit se můžete samozřejmě
též na místní support DUNENI.cz crew ve složení Jenouch, Wolfik, MindGroove, Eight Times
a Artomic. Nebude chybět fotbálek, vylepšený
zvuk, světla, vizualizace, kulisy a hlavně skvělá
atmosféra. Hlavním partnerem akce je třikrát
chmelený Excelent od Gambrinusu.
za DUNENI.cz crew Jan Jelínek

z města a okolí

Jedenáctý Garage Sale Černošice je tu!
Kdy: 30. dubna, 10.00-15.00
Kde: po celých Černošicích
Jaro je tu a je třeba uklidit dům, zahradu, půdu i
sklep od zbytečností, které nepotřebujeme a navíc nám ani nedělají radost. Projděte dům, vyberte
věci, které vás mohou opustit a v klidu a pohodě
je nabídněte vašim sousedům. Dnes již tradiční
kulturně prodejní událost se bude konat 30. 4.
od 10 do 15 hodin.
Veškeré informace najdete na webu www.
garagesalecernosice.cz, pro nejaktuálnější data
doporučuji přidat se k události na Facebooku,
kde můžete případně rovnou sdílet lákalda, která
u vás budou k sehnání. Pro přespolní prodejce
bude opět k dispozici louka ve Zvonkové.

Mapky domů, kde se bude prodávat, budou
opět k dispozici na webu, facebooku a černošičtí
si vytištěnou mapku budou moci vzít ve Zvonkové. Těšíme se na nové poklady, nové prodejce
i nové lovce! Akce oficiálně končí v 15 hodin,
takže spálit čarodejnici stíháte s přehledem ;-)
Registrace k prodeji bude opět přes elektronický
formulář, případně mailem na bara@garagesalecernosice.cz.
Pro ty, kteří si garážové prodeje oblíbili, ještě
přidávám informaci, že v Řevnicích se vrata otevírají v 10 hodin v sobotu 23. dubna a v Dobřichovicích pak 7. května.
Bára Veselá
FOTO: Bára Veselá (2015)

Vše můžete projet na koloběžce
Pokud se chystáte prodávat z vašich vrat, nezapomeňte obejít nejbližší sousedy a přimět je,
aby se také účastnili, čím víc vás v ulici a blízkém
okolí bude, tím spíše se k vám nakupující vydají.
Podzimní Garage Sale hostil přes 60 prodejců
a je možné, že se i letos přidají další. Pěšky se
to dá zvládnout jen těžko, aby pro vás bylo pohodlnější se mezi místy přesouvat, plánujeme možnost půjčit si famózní koloběžky od kolobezime.
cz. Detaily zatím ladíme, je jasné, že trasa mezi
Mokropsy a Vráží by byla spíš pro ironmany. Více
informací bude včas k dispozici na webu.

17. 4. v 16.00
Brémští muzikanti - divadlo pro děti
Hudební pohádka divadla Přímá oklika na
motivy bratří Grimmů o zvířátkách, která se
rozhodnou pro životní změnu a oslík se stane
manažerem kapely složené z kočky, psa a kohouta. Venkovská kapela chce dobýt Prahu
a záhy pozná nástrahy velkoměsta, svět show
businessu a záludnost lákavého pozlátka peněz na úkor přátelství a lásky.
Délka představení: 50 min bez přestávky,
vstup 80 Kč.
23. 4. od 14.00
Kola a Motory - sraz
Jarní sraz všeho co má kola a motor. Sraz ve
14 hodin, registrace, občerstvení - grilování
na zahrádce, vyjížďka po okolí + návštěva festivalu Mořinkafest, návrat na základnu, vyhlášení nejlepšího stroje, oslava a večer koncert.
Vstup zdarma.
23. 4. v 20.00
The Yestertones - koncert
60% American. 40% Czech. 100% Rock’N’Roll. The Yestertones je kapela, která
věří, že budoucnost patří minulosti. Jsme pět

BAZAR

dámského a pánského oblečení
v sobotu 16. dubna 2016
od 16.30 do 19.00 hodin v Sokolovně
(Fügnerova 263, Černošice)

„Dámy pro sebe, na sebe“
Prosíme prodávající o registraci na adrese
mraveniste@seznam.cz
www.tamtammraveniste.estranky.cz
Projekt je podpořen
městem Černošice
a TJ Sokol.

Neřež představí
nové album

-- Počet prodejních míst rok od roku narůstá. --

chlapů z obou stran Atlantiku, spojeni láskou
k muzice, co nikdy nestárne, ale neustále dozrává jako nejlepší vína. Hrajeme energický
mix amerických a britských hitů ze zlaté éry
rocknrollové i rockové tvorby (1955-1970).
Pokud přijdete, čeká vás nezapomenutelný
večer mnohdy již zapomenutých klasických
songů! Vstup 100 Kč, účastníci motosrazu
50 Kč.

Program duben 2016

Milé dámy, milé slečny,
MC Mraveniště Vás srdečně zve na

24. 4.
Den Země - promítání
28. 4. v 17.00 a 18.30
Hokr Show - koncert hudební školy
Hudební škola Pavel Hokr a Středisko volného času Všenory pořádá koncerty dětí – žáků
této školy. Uslyšíte a uvidíte vše, co nového se
naděje naší hudby naučily. Populární písničky,
lidovky i rockové skladby uslyšíte v podání
mladých klavíristů, kytaristů a flétnistů. První
koncert v 17.00, druhý koncert v 18.30, vstup
zdarma.
29. 4. v 19.00
Narozeniny a jiné vylomeniny - oslava
Oslava narozenin všech, kteří se narodili
v dubnu - kdo má v dubnu narozeniny doražte do Clubu - drink „Bacardi + cola“ a malá
pochutina pro vás zdarma. Music, movies,
musical video clip show and dancing nebude
chybět - myslíme na Vás. Vstup zdarma.
30. 4. v 19.00
Čarodějnice v Club Kinu
Uvnitř i na zahrádce, opékání buřtů, čarodějnická atmosféra, čarodějné koktejly a hudba.
Vstup zdarma.
Za Club Kino Lucie Barchánková

Kdy: pátek 22. dubna, 20.00
Kde: Club Kino
Člen české skupiny Neřež a zakládající člen
legendárních Nerez Zdeněk Vřešťál slaví 60.
narozeniny. Skupina k tomuto jubileu připravila nové CD a turné, během kterého se zastaví
i v Černošicích.
Na koncertě zazní slavné hity Nerezu i písničky kapely Neřež včetně těch z jejich nového alba
Neřež - Jen blázni překročí svůj stín. Obsahuje
15 zbrusu nových písní, některé možná už znáte
ze seriálu Vinaři.
NEŘEŽ patří beze sporu dnes již k legendám
folkového žánru. Od počátku osmdesátých let
bylo jméno kapely spojeno s osobností výjimečné autorky a interpretky Zuzany Navarové, v jejímž podání si publikum zapamatovalo nejslavnější písně skupiny. Po její smrti se oba hlavní
protagonisté Zdeňěk Vřešťál a Vít Sázavský
věnovali spolupráci s mnoha dalšími interprety
a přitom vystupovali v pokračovatelské sestavě
Nerezu – Neřež.
Zveme vás tímto v pátek 22. dubna od 20
hodin do černošického Club Kina. Po koncertě bude následovat prodej CD a autogramiáda. Vstupenky na koncert obdržíte za 150 Kč
v předprodeji (minimarket u černošického nádraží) nebo za 180 Kč na místě před koncertem.
Více informací najdete na www.nerez.me.
Pavel Blaženín
FOTO: www.nerez.me

-- Koncert bude částečně i oslavou
60. narozenin Zdeňka Vřešťála. -21

z města a okolí

Mário Bihári a Bachtale Apsa
Kdy: pátek 8. 4. v 20.00
Kde: Club Kino
Po kdysi velice úspěšném vystoupení této kapely na Mariánské pouti si můžete její strhující muziku vychutnat po dlouhé době 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
FOTO: archiv interpreta

čardáše. Skvělé vokály a brilantní muzikantské
výkony ve strhujících rytmech jsou přednosti,
které z kapely činí romskou hudební klasiku
v nejlepším slova smyslu.
Repertoár ovšem netvoří jen romská tradiční
hudba, ale také autorská tvorba Mária Biháriho,
která se v minulosti výrazně podepsala např. na
odkazu Zuzany Navarové a kapely KOA. V Máriových skladbách se prolínají romské melodie
a rytmy s latinskoamerickou hudbou, tangem,
flamencem, swingem a dalšími styly.
Základem hudby Bachtale Apsa je každopádně virtuozní akordeon a klavír Mária Biháriho.
Ten doprovází kytarista a vynikající zpěvák Peter
Horváth a výborný houslista a basista v jednom
Adam Pospíšil. Bubeník a perkusista Standa Vít
dodává kapele precizní rytmický základ. Sestavu příležitostně doplňuje bubeník Michal Nosek,
což ještě umocňuje skvělý rytmický backround
kapely. Hudba Bachtale Apsa je navíc zdobena
typickými vokály, do kterých se zapojují všichni
členové kapely.
Koncert pořádá Město Černošice. Vstupné
140 Kč.
Pavel Blaženín

-- Ve skladbách Mária Biháriho se prolínají romské melodie a rytmy s latinskoamerickou hudbou. --

Fleret aneb Valaši v Club Kinu

FOTO: archiv Fleret

Kdy: pátek 15. 4. v 20.00
Kde: Club Kino
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, a to díky svému jasně rozpoznatelnému zvuku, který
není třeba nikam řadit a nikterak škatulkovat.
Od ryze folkových začátků po boku Vlasty Redla, přes nepřehlédnutelné přitvrzení zvuku a následnou sedmnáctiletou spolupráci se zpěvačkou
Jarmilou Šulákovou, se kapela dopracovala až do současné koncertní podoby, kdy se všechno pěkně promíchalo a propojilo. Fleret nemá problém
rozpálit několika tisícový dav na prestižním festivale, ale zároveň s chutí
zahraje v tom nejmenším sále v příjemné akustické podobě. Léty ověřený
tandem Hrachový (kytara) – Bartošík (housle) doplňuje trio mladých a vynikajících muzikantů – kytarista Vítek Rokyta, baskytarista Radek Postava
a bubeník David Filák. Srdečně zveme v pátek 15. 4. od 20.00 do Club
Kina na tuto vskutku originální kapelu. Košt slivovice bude zajištěn.
Vstupenky na koncert, který pořádá Město Černošice, obdržíte za 180
Kč v předprodeji (minimarket u černošického nádraží) nebo za 200 Kč na
místě před koncertem. Více informací najdete na www.fleretmusic.cz.
Pavel Blaženín

FOTO: archiv divadla ŠUS

-- Pohádku o Dlouhém, Širokém a Bystrozrakém přijede dětem
zahrát divadlo ŠUS. -22

-- Koncert Fleretu slibuje dobrou zábavu. --

Dlouhý, Široký a Bystrozraký
Kdy: neděle 10. dubna, 16.00
Kde: Club Kino
Nedělní odpoledne v Club Kinu bude již tradičně patřit dětem. Těšit se mohou na
pohádku. Tentokrát to bude Dlouhý, Široký a Bystrozraký podle Karla Jaromíra
Erbena, klasická pohádka zpracovaná klasickou formou. Loutky – marionety v ní
hrají, zpívají a předvádějí všechny kousky, které umějí: Dlouhý se opravdu vytahuje, Široký nafukuje a Bystrozraký vše prohlédne. To vše se děje na klasickém
kukátkovém jevišti i mimo ně. Napínavé okamžiky střídá odlehčení a nakonec samozřejmě vše dobře dopadne.
Režie: Miroslava Šulcová, výprava: František Valena, hudba: Zdeněk Sedláček. Hraje divadlo ŠUS. Vstupné 70 Kč. Na představení zve Město Černošice.
Pavel Blaženín

z města a okolí

Nové knihy v městské knihovně
v Černošicích
Beletrie:
COLEMAN, Rowan: Matkou ze dne na
den - román pro ženy;
GERSTNER, Miloš: Prokletí pastýřů
z Rohu - román známého krkonošského autora nám vypráví o zmizelém světě starých
horalů, jejich tvrdém životě, lásce, chlapské
hrdosti a cti;
GLÜCK, Doris: Umlčená - příběh Němky,
která si vzala muslima, se odehrává v současnosti v Německu, Bosně a Saúdské Arábii;
KLÍMA, Josef: Boží mobil - sbírka fejetonů
a sloupků;
MORTON, Kate: Šepot vzdálených chvil společenský román;
MANKELL, Henning: Firewall - severská
krimi;
MÜLLER, Lubomír: Štestěnky z mléčné
dráhy - kniha o cestě za ztracenou fascinací
životem;
PEETZ, Monika: Úterní ženy mezi bylinami
a řepou - úsměvný a čtivý příběh pěti naprosto odlišných žen, které spojuje dlouholeté
přátelství;
PICOULT, Jodi: Vlk samotář - smutný a
poutavý příběh o člověku, který zasvětil svůj
život jediné věci na úkor všeho ostatního;
RILEY, Lucinda: Tajemství černé orchideje - romantický román;
ROTTOVÁ, Inna: Případ nechtěného milionu - česká detektivka;
STRAYED, Cheryl: Divočina - autobiografický román. Napínavé vyprávění okořeněné
humorem, hrdinka se vydává na pouť dlouhou 1770 km, která ji skoro dožene k šílenství, ale zároveň ji posilní a zocelí;
TŘEŠTÍKOVÁ, Radka: Dobře mi tak - příběh o tom, že náprava chyb je k ničemu,
když v životě děláme další;
VAŇKOVÁ, Ludmila: Roky před úsvitem - druhá kniha historické ságy zahrnuje
osm roků před úsvitem slavné vlády císaře
Karla IV.
Naučná literatura:
BLAIR, Clay: Hitlerova ponorková válka publicista Blair patří mezi největší odborníky
na historii vojenství, takže i jeho díla z oblasti
námořního vojenství ve druhé světové válce
nesou pečeť vyspělé erudice,
BUHNER, Stephen Harrod: Borelióza přirodní prevence a bylinná léčba lymské
boreliózy;
HELLER, LYNNE a VOCELKA, Karl: Soukromý svět Habsburků - první ucelená kniha o panovnickém rodu Habsburků. Autoři
se věnují nejen otázkám týkajících se historie
rodu, ale pronikají i do soukromí a uvádí na
pravou míru mnoho domněnek a fám;
HERZÁN, Michal: Waldemar Matuška
a zlatá šedesátá v divadle Rokoko - kniha
vzpomínek vypráví nejen o Waldemaru Ma-

Requiem za
nenarozené děti

tuškovi, ale o všech členech souboru, kteří
se podíleli na činnosti divadla Rokoko v 60.
letech 20. století;
MURPHY, Joseph: Moc podvědomí - velká
kniha vnitřního a vnějšího rozvoje;
NAZAROV, Petr: Jižní Afrika - prostřednictvím této knihy můžete zavítat do čtyř zemí
jižní Afriky - Jihoafrické republiky, Namibie,
Svazijska a království Lesotho;
OKTÁBCOVÁ, Simona: Dětství před
kamerou - příběhy slavných českých
hvězdiček;
POLC, Jaroslav V.: Jan Hus v představách
šesti staletí a ve skutečnosti;
ŠINDELÁŘ, Vladimír: Cesta na popraviště
- soubor příběhů, které přibližují obraz justice
na evropském kontinentu od středověku až
po nepříliš vzdálenou minulost.
Pro děti a mládež:
Velká kniha pokusů - tato úchvatná knížka
ukazuje, jak zkoumat svět kolem nás a objevovat vědu v činnosti;
Velké vynálezy - veselé obrázky světových
vynálezů a spousta zajímavostí, pro děti od
7 let;
BERNER, Rotraut: Jaro - leporelo pro
nejmenší;
ČAPEK, Karel: Pudlenka aneb měl jsem
psa a kočku - humorné vyprávění o životě se
čtyřnohými přáteli;
HRNČÍŘ, Svatopluk: Sedm sněhuláků
a jiné případy pro začínající detektivy zapeklité detektivní příběhy pro začínající
detektivy se spoustou záhad, ale také stop,
náčrtů či map, které vedou k rozuzlení případů. Pro děti od 9 let;
KALINOVÁ, Daniela: Proč chtěl ptakopysk do Solopisk aneb Vybraná slova pro
vybíravé děti - knížka je plná vtipných říkanek, povídek, zajímavostí a vyprávění. Všechny texty se sice váží k vyjmenovaným slovům,
ale nudu s nimi děti nezažijí;
MILER, Zdeněk: Moje štěně – leporelo.

Kdy: středa 6. dubna, 19.00
(18.00 bohoslužba)
Kde: Komunitní centrum MaNa
Římskokatolická farnost Vás zve do Komunitního centra MaNa na setkání a besedu se
Zdeňkou Rybovou (místopředsedkyně sdružení Hnutí pro život ČR, vedoucí poradny pro
ženy v tísni Aqua vitae) a Radkou Válkovou
(vedoucí projektu Nesoudíme, pomáháme).
Název večera „60 obětí denně. Je to hodně
nebo málo?“ přináší mnoho otázek. Je právo
opravdu na naší straně? Jsou rozhodnutí žen
k interrupcím svobodná? Je možné nějak
účinně pomoci? Nebudu za blázna, když se
zastanu těhotné ženy v těžké životní situaci?
Mohu nějak pomoci? Besedou můžete přispěti k hledání aktuálních odpovědí.
Setkání předchází bohoslužba v kostele
Nanebevzetí Panny Marie od 18 hodin.
Za Římskokatolickou farnost Hubert Poul

Poutníci zahrají
v Černošicích
Kdy: čtvrtek 14. 4. v 20.00
Kde: Club Kino
V roce 2016 hrají Poutníci už čtyřicátou šestou sezonu. 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.
Skupinou prošla za její dlouhou historii
spousta předních českých hráčů na bluegrassové nástroje. Za všechny jmenujme Roberta Křesťana, zpěváka a skladatele, Luboše Malinu, Petra Brandejse, jedni z nejlepších
českých banjistů.
Více informací o skupině Poutníci můžete
najít na stránkách www.poutnici.cz. Vstupenky si můžete zakoupit v předprodeji v minimarketu na černošickém nádraží za 150 Kč, na
místě pak za 180 Kč. Zve Město Černošice.
Pavel Blaženín
FOTO: archiv Poutíků

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

12.30–18.00
13.00–19.00
12.30–16.00

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

-- Některé písničky Poutníků už takřka zlidověly. --
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z města a okolí

Zápisy ve starých
matrikách

Jak „vyzrát“
na děti

Kdy: středa 27. dubna, 19.00
Kde: Komunitní centrum MaNa
Zveme vás na přednášku „Zápisy ve starých
matrikách“. Přednáška je zaměřena na zdroje
informací pro Horní Černošice a Dolní Mokropsy, které se dají získat z matrik vedených
před rokem 1950. Přednáší farní kronikář Hubert Poul.

Kdy: 12. a 26. dubna
Kde: RC Leťánek, Lety u Dobřichovic
Na pozvání rodinného centra Leťánek zavítá
do našeho kraje již poněkolikáté vyhledávaná dětská psycholožka a psychoterapeutka
PhDr. Ilona Špaňhelová. Autorka několika
knih týkajících se převážně dětí, výchovy
a rodinných vztahů zde pod názvem Psycho-

Hubert Poul

logická poradna uskuteční dvě konzultační
odpoledne, během nichž nabízí pomoc při
řešení problematických situací s dětmi.
Jedná se například o dětský vzdor, různé
strachy, sourozeneckou rivalitu, problémy
v kolektivu, v rodině apod. Každý zájemce o individuální konzultaci se musí předem přihlásit. K dispozici jsou dva termíny
(12. a 26. dubna), tak neváhejte, počet
míst je omezen. Bližší informace najdete na
www.letanek.cz.
Jitka Nosková

inzerce

MUDr. Šárka Bílková

Řádková inzerce
• Prodám švédskou dlažbu, možno použít jako obklad. Velmi vhodné pro starší i památkové objekty. Barva hnědá.
Rozm. 1050x2150 tl. 20 mm, hladký povrch, celkem 46m2.
Reliéf vlnovka, stejný rozm. 18 m2. Vhodné na interiér i exteriér. Mrazuvzdorné. Cena 250 Kč/m2.
Tel. 603 85 97 94
• Skupinka 3-5 začátečnic hledá učitele italštiny pro výuku
v Černošicích, 1x týdně.
Kontakt: italstina.cernosice@seznam.cz.

Černošice, Měsíční 1943
Objednání na tel. 603 142 199

Komplexní vyšetření v oboru INTERNÍHO LÉKAŘSTVÍ:
léčba krevního tlaku, srdce, cév, žil, zažívacího traktu, plic
a dýchacích cest, ledvin a močových cest, metabolické poruchy
krevních tuků, onemocnění cukrovkou, štítné žlázy, osteoporózy,
poradna pro obezitu.

ULTRAZVUKOVÁ DIAGNOSTIKA
Předoperační vyšetření, vyšetření těhotných,
vyšetření na zdravotní průkaz, řidičský průkaz apod.
Smlouvy se zdravotními pojišťovnami
Není požadováno doporučení k vyšetření

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

REALITNÍ KANCELÁŘ

GAUDÍ

JIž 12. ROK S VÁMI
Najdete nás v samostatném domečku u nádraží
v Černošicích, křižovatka ul.Vrážské a Dr.Jánského
Rodinné sídlo 8+1+galerie,
garáž pro 2 vozy, bazén,
ul. Kaštanová, Černošice

Specializace na nemovitosti
v Černošicích a okolí
Seriózní zprostředkování prodeje
nemovitostí, osobní přístup,
kompletní servis

www.gaudi.cz

tel. 777 777 906
Moderní vila 5+kk,
garáž pro 2 vozy, pozemek 1180 m2,
ul. Jitřní, Černošice

GAUDÍ s. r. o., realitní agentura
se sídlem Národní 39, Praha 1
POBOČKA ČERNOŠICE
Ing. Romana MORAVCOVÁ
Vrážská 325, tel/fax: 251 642 464
mobil: 777 777 906
email:cernosice@gaudi.cz
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