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Černošice mají svoji Lavičku Václava Havla

2x FOTO: Petr Kubín

Lavička Václava Havla je pamětním místem věnovaným Václavu Havlovi. Tvoří jej dvě
křesla spojená kulatým stolem, jehož středem prorůstá strom. S myšlenkou pamětních míst věnovaných bývalému prezidentovi přišel český velvyslanec ve Spojených
státech amerických Petr Gandalovič spolu s architektem, designérem a blízkým
přítelem Václava Havla Bořkem Šípkem. Ten nazval své dílo inspirované osobou a demokratickými ideály zesnulého prezidenta „Hovořící demokracie“.
První Havlovo místo bylo vytvořeno na Georgetownské univerzitě ve Washingtonu D.C. a slavnostně odhaleno 3. října 2013. První Lavička
v Evropě byla slavnostně odhalena v Dublinu, ve
Světový den lidských práv (10. prosince) roku
2013. V České republice byla první (a celkově
čtvrtá) lavička odhalena 1. května na Maltézském náměstí v Praze, Havlově rodném městě.
Předtím byla instalována v Barceloně, následovaly instalace v Českých Budějovicích, Plzni,
Kroměříži, Philadelphii, Oxfordu, Portlandu ad.

V současné době je na světě celkem 18 takových míst symbolizujících demokratickou otevřenost k dialogu.
25. září 2016, tedy pár dní před Havlovými
nedožitými 80. narozeninami, byla slavnostně odhalena Lavička i na náměstí Centra Vráž
v Černošicích. Postaral se o to pan Michael
Pánek. Černošice se tak zařadily ke světovým
městům, kde si můžete na Lavičce posedět.
Adéla Červenková
-- Lavička Václava Havla na Vráži --

Možná přijde
i Mikuláš, Čert a Anděl
Kdy: sobota 3. prosince, 10.00-18.00
Kde: náměstí Centra Vráž
Přijďte si vychutnat předvánoční atmosféru Mikulášských
trhů se spoustou stánků s tradičním vánočním zbožím, nakoupit drobné dárky, či se jen setkat a pobavit s kamarády
u horkého svařáku.
Po celý den bude opět k vidění betlém se živými zvířaty.
Připravena bude mikulášská dílnička s Klárou Fojtů i předení
na kolovrátku a tkalcovském stavu s Ditou Šmídovou.
Na náměstí vám předvedou žonglérské umění obří pieroti ze skupiny Chůdadlo, zazpívá Chorálek Černošice, Pavel
Hokr a Vendula Savincová mají připravené písničky pro děti.
V městském sále se můžete těšit na Vánoční pohádku Gloria v podání Divadla v kufru. Uvidíte také taneční vystoupení
zumby pod vedením Venduly Kořínkové. Za doprovodu pěveckého sboru Mifun přijde obří Mikuláš, Čert a Anděl, kteří
rozsvítí vánoční stromeček. Závěrem se náměstí rozzáří díky
ohňové show.
„Malým čertíkům a andílkům vstup povolen.“
Těšíme se na Vás!
Za organizátory Mikulášských trhů
Kristýna Pánková

Podrobný program najdete na straně 3.

-- Slavnostní odhalení proběhlo na konci září. --
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CO JE NOVÉHO
9x FOTO: archiv MěÚ Černošice

-- Na stěnu ve sportparku Berounka byla umístěna velká mapa
Dolního Poberouní a samotných Černošic. --

-- S pomocí dotace byly obnoveny pomníky
a válečné hroby na několika místech Černošic. --

-- Po několika
neúspěšných
žádostech podávaných od roku 2013
schválilo v květnu
2016 zastupitelstvo
Středočeského kraje poskytnutí dotace
na tuto opravu ve
výši 199.551 Kč,
spoluúčast města je
10.500 Kč. --- Lávka do Dolních Černošic má podlahu nově vyspravenou
dřevotřískovými deskami. --

-- Rekonstruovaný chodník ve Školní ulici oživila také hravá grafika - o realizaci se postarala výtvarnice Linda Řeháková. --
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Jednou větou...
• Při volební účasti 45,7 % byly výsledky
krajských voleb za samotné Černošice:
ODS - 24,17 %, Starostové a nezávislí 17,2 %, TOP 09 – 15,85 %, ANO 2011 –
13,85 %, Česká pirátská strana – 6,48 %,
ČSSD – 6,05 %, Koalice KDU-ČSL, SZ,
SNK ED – 5,48 % a ostatní strany méně
než 5 %. Celorepublikově získalo nejvíce
hlasů hnutí ANO (21,05 %), ale v řadě krajů
i tak bude v opozici, protože s ním ostatní
nechtějí spolupracovat. O koalici a hejtmanovi ve Středočeském kraji nebylo v době
uzávěrky IL ještě rozhodnuto.
• V souběžně organizovaných senátních
volbách do druhého kola z prvního místa
postoupil současný senátor Jiří Oberfalzer, který pak ve druhém kole přesvědčivě
zvítězil s 63 % hlasů. V Černošicích přišel
ke 2. kolu senátních voleb jen každý pátý
volič (1093 z 5210 registrovaných). Celkově v senátních volbách v ČR (hlasovalo se
jen ve třetině senátních okrsků) přišel jen
jeden volič ze sedmi. Jaký je názor těch
ostatních šesti, to už se nedozvíme - vládnout se bude podle toho jednoho…
• Na program rady a zastupitelstva hl. m.
Prahy se konečně dostalo převzetí lávky
do Lipenců. Mezitím naše Technické služby zajišťují opravu pochozí části položením
dřevotřískových desek.
• Města a obce Regionu Dolní Berounka
opět pod vedením Černošic společně nakupovaly energii a plyn na pražské komoditní burze PXE – za jednu megawatthodinu elektřiny bude město a jeho organizace
příští rok platit 872 Kč (místo aktuálních
828 Kč), za plyn 463 Kč (místo aktuálních
513 Kč).
• Rada odsouhlasila změnu v projektu
přístřešku pro kola u základní školy, jeho

kapacita se zvětší na 80 kol a koloběžek.
Dokončení nového centrálního vchodu se
šatnami, včetně přístřešku, bylo posunuto
o dva týdny na polovinu prosince, o vánočních prázdninách se budou přesouvat šatní
skříňky a provádět poslední úpravy a vybavení – pro děti bude vše v provozu od Nového roku.
• Mimořádně v černošické Hale Věry Čáslavské se odehrálo ligové utkání ženského
basketbalu mezi nejlepším českým týmem
ZVVZ USK Praha a dalším účastníkem nejvyšší soutěže, pražským týmem Basket
Slovanka.
• Spustili jsme web www.halaverycaslavske.cz, kde najdete aktuální rozvrh hodin
(oddílů a tréninků) a rezervační systém,
pokud budete chtít halu využít pro vlastní
potřebu.
• Černošice skončily v letošním ročníku
ankety Otevřeno x Zavřeno v hlasování veřejnosti celkově čtvrté, nejvýše mezi městy
a obcemi. Podle hodnocení odborné poroty jsme na 9. místě mezi nominovanými
z celé republiky, čtvrtí mezi městy a obcemi - za nedávné významné zvýšení transparentnosti proti minulosti byly nově oceněny
Žďár nad Sázavou a Velké Březno, vysoce
je hodnocena také Praha 6.
• V Mokropeském statku se setkali občané a zastupitelé, aby si tento zanedbaný
prostor prohlédli a poslechli si zajímavosti
o jeho historii, aby se jim lépe přemýšlelo
nad jeho možnostmi využití do budoucna.
• Pan Gregor Dušička ukončil své více
než patnáctileté působení ve funkci velitele Městské policie Černošice a odešel za
novými pracovními výzvami; zastupitelstvu
byl předložen návrh starosty města, aby do
funkce velitele byl jmenován jeho zkušený
dosavadní zástupce, pan Otmar Klimsza.
Panu Dušičkovi tímto velmi děkujeme za

Svoz bioodpadu od nemovitostí
v zimních měsících
prosinec 2016 – svoz pouze 7. 12. a 14. 12.
leden 2017 – svoz odpadá
únor 2017 – svoz odpadá
Od 1. března 2017 bude svoz bioodpadu probíhat opět každou středu.
K odstranění bioodpadu lze celoročně využít i sběrného místa v OTS,
Topolská 660, Černošice, a to: pondělí a středa 7.00 – 17.00, sobota 8.00 – 12.00
Bližší informace na telefonním čísle: 251 641 183.

čas a síly, které našemu městu za ty roky
věnoval – od samotného počátku, kdy
u nás městskou policii zakládal.
• Bylo vyhlášeno výběrové řízení na odborné a technické služby k provozování
městského vodovodu a kanalizace (VaK) –
dosavadnímu partnerovi AquaConsult končí na Silvestra smlouva. Od Nového roku
bude město některé činnosti zajišťovat již
samo – uzavírání smluv, odečty vodoměrů
a vystavování faktur. Ostatní činnosti, které
byly dosud zajišťovány smluvně, tak budou
řešeny i nadále.
• Paní Alena Štěpánková ukončila svoji činnost obecní kronikářky – dokončila kroniku
za roky 2011-2015, která byla ve vázaném
výtisku představena na tradičním Svatováclavském setkání, a ještě devět měsíců
letošního roku. Hledáme nového spolupracovníka pro tuto záslužnou a zajímavou
práci.
• Pomozte sobě, městu i přírodě – nechte
si faktury za vodné a stočné zasílat elektronicky. Stačí podepsat formulář (http://bit.
ly/fakturace) a doručit jej buď Aquaconsultu nebo na podatelnu úřadu.
• Klikněte na www.facebook.com/mestocernosice na „To se mi
líbí“ – stanete se fanouškem městské stránky
a budete dostávat upozornění; některé méně
úřední aktuality zveřejňujeme jen touto cestou.
Filip Kořínek,
starosta@mestocernosice.cz

Příští veřejné zasedání
zastupitelstva se koná
2. 11. 2016
od 19 hodin v Club Kinu.

Vítání
občánků
Další vítání občánků se bude konat v pátek
4. listopadu v městském sále na Vráži od
16 hodin. Přihlásit se můžete již nyní na
emailu eva.rehorova@mestocernosice.cz,
nebo na telefonu 221 982 526.
Eva Řehořová,
matrikářka

Renáta Petelíková

Informační list – periodický tisk územně-správního celku města Černošice
Vydavatel: Město Černošice, Riegrova 1209, 252 28 Černošice, IČO 00241121, www.mestocernosice.cz | Vydavatel - kontaktní osoba: Mgr. Adéla Červenková,
adela.cervenkova@mestocernosice.cz| Hlavní editorka: Mgr. Dana Jakešová | Kontakty: tel. 221 982 538, 723 525 774 | e-mail redakce: redakce@mestocernosice.cz,
e-mail inzerce: inzerce@mestocernosice. cz | Adresa redakce: MěÚ Černošice, Karlštejnská 259 | Redakční rada: redakcni.rada@gmail.com | Sazba: milan.pavlicek@
napilno.cz | Tisk: Tiskárna JDS, spol. s r.o., Černošice | Evidenční číslo: MKČR 14138 | Náklad: 3 000 výtisků | Redakce si vyhrazuje právo krátit a upravovat
příspěvky po stylistické stránce. Nevyžádané rukopisy, fotografie ap. se nevracejí. | Uzávěrka příštího čísla je v pondělí 14. listopadu v 10.00.
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Možnosti pronájmu městských prostor
k pořádání sportovních, kulturních a jiných společenských akcí
Hala Věry Čáslavské (Pod Školou 447)
Nově otevřená Hala Věry Čáslavské slouží jako sportovní hala pro výuku
tělovýchovy žáků Základní školy Černošice, p.o., v odpoledních a večerních hodinách ve všedních dnech jako prostor pro konání různých sportovních aktivit a o víkendech k pořádání sportovních akcí, soutěží a turnajů,
či jiných společenských akcí. Hrací plocha se dělí na třetiny, k dispozici
je vybavení pro několik různých sportů, a dále technické vybavení jako
např. LED obrazovka, profesionální ozvučení, pódium atd. Rezervace jsou
možné u správce haly, pana Pavla Ruffra na emailu pavel.ruffr@mestocernosice.cz, tel. č. 727 850 539, nebo přes rezervační systém – www.
halaverycaslavske.cz.

180 Kč/hodina pro pravidelné aktivity, 400 Kč/hodina v případě jednorázového pronájmu. Pokud máte zájem o využití těchto prostor, kontaktujte Adélu Červenkovou na emailu adela.cervenkova@mestocernosice.cz
nebo tel. č. 602 342 655.

Klubovna (Radotínská 1128)
Čerstvě zrekonstruované prostory v bývalé hasičské zbrojnici jsou k dispozici pro rozličné aktivity černošických spolků a sdružení, pravidelně či
jednorázově. V rámci zasedací místnosti je kuchyňská linka se stoly a židlemi, koutek s pohovkou, promítací plátno ad. Bližší informace získáte na
odboru kultury u Pavla Blaženína na tel. č. 602 200 817 nebo emailu
pavel.blazenin@mestocernosice.cz.
Adéla Červenková

Ceník pronájmu prostor Haly Věry Čáslavské
(Platnost od září 2016)
1/3 haly

celá hala

plná cena (vč. DPH)

360 Kč

1.080 Kč

dětské oddíly do 18h, smlouva na celý šk.
rok; badminton, ping pong (cena vč. DPH)

240 Kč

720 Kč

-

850 Kč

víkendové turnaje (min. 6 hodin)

FOTO: archiv MěÚ Černošice

Městský sál na Vráži (Mokropeská 2027)
Sál, který byl dokončen v roce 2013, se nachází v 1. podzemním podlaží, výměra plochy je 120 m2. Sál v současné době slouží převážně ke
sportovním účelům (konají se zde např. lekce jógy, pilates, cvičení pro
seniory, zumby, tai ji ad.), k pořádání dětských besídek a firemních seminářů. V rámci zrcadlové stěny je zabudovaná baletní tyč, k dispozici je
zvuková aparatura, pódium, dataprojektor, stoly a židle. Cena pronájmu je

-- městský sál na Vráži --

Rozvrh hodin – sál

Rozvrh hodin – hala
FOTO: Petr Kubín

-- hrací plocha v Hale Věry Čáslavské -6
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Informace
k autobusové dopravě

Nedávno začala jezdit nová minibusová linka 243, která spojuje dolní Černošice, Lipence
a Kazín. V Lipencích pak na cestující čeká navazující spoj 241 na Zbraslav.
Zdroj: https://ropid.cz/

Stavba radnice byla zahájena
V průběhu září stavební firma Metall Quatro,
s. r. o., která zvítězila ve výběrovém řízení, zahájila rekonstrukci vily Tišnovských v Karlštejnské
ulici. Rekonstrukce spolu s přístavbou město
vyjde na 42.447.499 Kč vč. DPH. Stavba, v níž
kromě městského úřadu bude sídlit také městská knihovna, Česká pošta a městská policie,
má být dokončena do konce listopadu příštího
roku. Do konce roku 2017 totiž musí všichni zaměstnanci opustit stávající budovu městského
úřadu, k čemuž jsme se zavázali při prodeji budovy v Riegrově ulici novému vlastníkovi.
Co se rekonstruuje
Rekonstrukce vily spočívá v kompletních vnitřních úpravách stavby, aniž by se měnilo členění
oken či venkovních fasád. K vile bude přistavěna
směrem k parkovišti nová přístavba, ve které bude
v suterénu sídlit městská policie a v nadzemním
podlaží v úrovni Karlštejnské ulice Česká pošta.
Na zahradě bude vila v suterénní části rozšířena
o nový prostor, do kterého se přesune městská
knihovna.
Času na provedení stavby proto není příliš nazbyt. Dělníci ihned po předání staveniště provedli
oplocení pozemku, začali s bouráním příček, demontáží stávajících zárubní, podlah a s odkrytím
stropních trámů a krovu. Následně přikročí k pra-

4x FOTO: archiv MěÚ Černošice

-- Nová radnice by měla být dokončena do konce příštího roku. --

cím, které se dají provádět uvnitř stavby i v zimním
období, jako jsou vodorovné a svislé konstrukce
– zesílení stropů, nové vyzdívky. Před zimou mají

v plánu stihnout i zemní práce a základové konstrukce pro novou přístavbu.
Jiří Jiránek, odbor investic a správy majetku

-- Rekonstrukce vily Tišnovských je v plném proudu. V objektu radnice by měla být i městská knihovna, Česká pošta a městská policie.
Dokumentace stavby je k nahlédnutí na městském webu v sekci Projekty a dotace - Strategické záměry. -7
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Přibyly další nové komunikace
3x FOTO: archiv MěÚ Černošice

Letošní vlna rekonstrukce komunikací se blíží
ke svému konci. K letos zrekonstruovaným komunikacím v ulicích Boženy Němcové, Libušina, Chebská, Plzeňská a novému chodníku ve
Školní ulici, přibyly v polovině října i ulice Jiráskova, část Havlíčkovy a Majakovského ulice.
I zde bláto či zničenou vozovku nahradil nový
asfaltový povrch.
Protože se nepodařilo nalézt společnou řeč
s vlastníky pozemků pod ulicí Majakovského
v části od Husovy ke Smetanově ulici, pozemků v ulici Smetanova, některých pozemků
v Jabloňové a Moravské ulici a v ul. Na Ladech, k jejich rekonstrukci nemůžeme přistoupit. I nadále se budeme snažit, abychom tyto
pozemky buď získali, anebo získali alespoň
souhlas s provedením nové komunikace od
jejích vlastníků.
Kdo a za kolik rekonstrukci provedl
Ve výběrovém řízení jsme vybrali firmu pro
rekonstrukci ulic, kde se majetkoprávní vztahy
podařilo vyřešit. K rekonstrukci lze tak přistoupit v ulicích Domažlická, Tolstého a Čajkovského. Současně s tím bude provedena i zbývající
část chodníku v Dobřichovické ulici (mezi Slunečnou a Jitřní).
Nejlevnější nabídku předložila, nám již zná-

-- Jiráskova --

má, firma Ekostavby Louny, která nabídla zhotovení komunikací za 4.723.179 Kč. S jejich
výstavbou může firma začít v případě příznivého počasí již v listopadu. V případě, že počasí
příznivé nebude, práce začnou probíhat až na

-- Boženy Němcové --

jaře. Ve smlouvě máme podmínku, že komunikace, v níž bude probíhat rekonstrukce, musí
být i přes zimu v takovém stavu, aby se po ní
dalo jezdit a provádět zimní údržba.
Jiří Jiránek, odbor investic a správy majetku

-- Plzeňská --

„Revize kotlů“ v rodinných domech
a domácnostech a malých provozovnách
Zákon o ochraně ovzduší obsahuje povinnost
provozovatele kotlů na pevná paliva, které jsou
napojeny na soustavu ústředního vytápění objektu a mají příkon větší než 10 kW a menší než
300 kW, obstarat kontrolu jejich technického
stavu, provozování a údržby, a to vždy po dvou
letech.
První kontrola musí proběhnout nejpozději do
31. 12. 2016, neboť od 1. 1. 2017 může být
vlastník kotle vyzván k předložení dokladu o provedení takové kontroly.
Kontrolu provádějí oprávněné osoby, které
jsou proškoleny příslušným výrobcem, a jejichž
8

seznam je možné nalézt na internetových stránkách www.aptt.cz v části „kontroly kotlů“.
V praxi to tedy znamená, že každý, kdo ve
svém domě, bytě či provozovně používá kotel
na pevná paliva, z něhož teplo rozvádí po objektu, by měl do konce tohoto roku nechat kotel
zkontrolovat oprávněnou osobou. O provedené
kontrole obdrží doklad, který je potřeba uschovat, neboť příslušný úřad je oprávněn požadovat
jeho předložení.
Kontroly se netýkají samostatných topenišť
(kamen, krbových vložek nebo krbů ani plynových nebo elektrických zařízení). A dále se ne-

týkají kotlů na pevná paliva s příkonem nižším,
než uvedených 10 kW. Tento údaj je uveden na
výrobním štítku kotle nebo v jiných dokumentech ke kotli. Neobsahují-li dokumenty přímo
hodnotu příkonu, vypočte se podílem výkonu
a účinnosti.
Pokud by i přes tuto informaci přetrvávaly nejasnosti, je možné obrátit se s žádostí o radu na
odbor životního prostředí Městského úřadu Černošice, a to především na Ing. Evu Machalickou,
telefon: 221 982 373, email: eva.machalicka@
mestocernosice.cz.
Markéta Fialová, odbor životního prostředí

z radnice

Ze 76. jednání Rady města Černošice (26. 9. 2016)
Odbor investic a správy majetku
Rada města Černošice
• souhlasí 1) se zahájením zadávacího řízení
pro veřejnou zakázku s názvem „Zajištění technické a odborné pomoci při správě, provozu
a údržbě vodohospodářské infrastruktury na
území města Černošice“ v režimu zjednodušeného podlimitního řízení, 2) s termínem konání komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek
dne 31. 10. 2016 od 9.00 hodin; schvaluje zadávací dokumentaci a návrh smlouvy k zajištění
technické a odborné pomoci při správě, provozu a údržbě vodohospodářské infrastruktury na
území Města Černošice; jmenuje členy komise
ve složení: Petr Wolf, Lenka Bouchalová Drábková, Jan Šetelík, Jiří Jiránek a Petra Hlavičková
a náhradníky komise: Filip Kořínek, Slávka Kopačková, Aleš Voženílek, Lucie Poulová a Pavla
Hoppová; stanoví, že komise bude společná
pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení
nabídek;
• bere na vědomí informace o veřejné zakázce
na zhotovitele stavby „Rekonstrukce komunikací
v Černošicích - V. etapa“; souhlasí s výběrem
nejvhodnější nabídky společnosti EKOSTAVBY
Louny s.r.o., IČ: 10442481, sídlem: Louny,
Václava Majera 573, PSČ 440 01 na realizaci
stavby „Rekonstrukce komunikací v Černošicích - V. etapa“ za cenu 4.723.179 Kč s DPH;
schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi společností EKOSTAVBY Louny s.r.o., IČ: 10442481,
sídlem: Louny, Václava Majera 573, PSČ 440
01 a městem Černošice na provedení stavby
„Rekonstrukce komunikací v Černošicích - V.
etapa“;
• souhlasí s objednáním úpravy vstupních
dveří do jídelny ZŠ od firmy Bonka s.r.o.,
IČ:26208083, sídlem Praha 9 - Poděbradská
65, PSČ 198 00 za cenu 29.594 Kč bez DPH;
bere na vědomí informaci o výši méněprací
v hodnotě 145.032 bez DPH u akce Centrální
vstup a šatny v ZŠ realizované spol. Chládek &
Tintěra, a.s., IČ: 62743881, sídlem Nerudova
1022/16, 412 01 Litoměřice;
• nesouhlasí se záborem veřejného prostranství na základě žádosti Tomáše Pletky, zástupce
spol. MYSTAV s.r.o., IČ: 40765903, sídlem: Na
záhonech 71, Praha 4, ohledně umístění dvou
stavebních buněk v ulici V Boroví naproti novostavbě na pozemku parc. č. 334 v termínu od
19. 9. 2016 do 15. 12. 2016;
• bere na vědomí informace o zakázce malého
rozsahu na dodání dopravního značení do ulice
V Horce; schvaluje 1) výjimku z vnitřního předpisu č. 5 o zadávání veřejných zakázek dle bodu
4.1 - přímé zadání pomocí oslovení 3 firem, 2)
rozpočtové opatření č. 96; souhlasí s výběrem
nejvýhodnější nabídky firmy SAFEROAD Czech
Republic s.r.o., IČ: 25229761 sídlem: Plzeňská
666, 330 21 Líně, pro dodání dopravního značení do ulice V Horce za cenu 49.975 Kč bez
DPH;
• schvaluje smlouvu č.397/2016 o zřízení věcného břemene - služebnosti č.IV-12-6018240/
VB/02 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ:
24729035 se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 pro uložení kabelového vedení NN do pozemku parc. č. 4373 v obci

a k.ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice
v Sadové ulici za jednorázovou úhradu ve výši
9.900 Kč bez DPH;
Finanční odbor
Rada města Černošice:
• souhlasí 1) s výjimkou z postupu dle části třetí
směrnice o zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi při zadání veřejné zakázky
na výběr dodavatele na změnu objednávkového systému obědů; 2) s výběrem LÁF Electronics, s. r. o., Županovická 873/15, Praha 8, IČ
25655272, jako dodavatele změny objednávkového systému obědů pro ZŠ Černošice; 3)
s použitím rezervního fondu Základní školy Černošice, příspěvkové organizace, Pod Školou
447, Černošice v maximální výši 200.000 Kč na
dovybavení jazykové učebny a jídelny a změnu
objednávkového systému obědů;
• schvaluje předložený plán inventarizace
2016; ukládá starostovi jmenovat stálé členy
hlavní inventarizační komise a dílčích inventarizačních komisí;
• schvaluje rozpočtové opatření č. 92; ukládá
finančnímu odboru zapracovat rozpočtové opatření č. 92 do rozpočtu.
Úsek právní
Rada města Černošice:
• souhlasí s přijetím účelově určeného daru finanční částky ve výši 72.674 Kč - určené na
financování obědů žáků ZŠ Černošice, příspěvková organizace, v rámci projektu Obědy do
škol od WOMEN FOR WOMEN o.p.s;
• schvaluje 1) Dohodu o narovnání mezi městem Černošice a Mgr. M., nar. 26. 8. 1947,
bytem Oravská 1892/13, Praha 10, včetně
omluvy Mgr. M.; 2) Dohodu o rozvázání pracovního poměru s Mgr. M., nar. 26. 8. 1947, bytem Oravská 1892/13, Praha 10; 3) rozpočtové
opatření č. 93.
Odbor informatiky
Rada města Černošice:
• schvaluje postup podle čl. 4.1 vnitřního předpisu č. 5 (směrnice města o zadávání veřejných
zakázek); rozhoduje o výjimce z počtu předložených nabídek dle čl. 4.1 vnitřního předpisu č. 5
(směrnice města o zadávání veřejných zakázek);
souhlasí s uzavřením smlouvy CES 395/2016
mezi městem Černošice a společností Trusted
Network Solutions, a.s., Žižkova 600, 664 01
Bílovice nad Svitavou, IČ: 26239701, za celkovou cenu 76.100 Kč bez DPH (92.081 Kč
s DPH), jejímž předmětem je roční subscription
- nové verze pro Kernun UTM 10, Kernun UTM
200 a modul filtrace webového provozu Kernun
Clear Web;
• souhlasí s nákupem mobilní aplikace Forester GPS PRO od firmy IterSoft s.r.o. Choceň,
Nábřeží Krále Jiřího 774, 565 01 Choceň, IČ:
25970097, a to za cenu 22.000 Kč bez DPH
(26.620 Kč s DPH).
Odbor vedení města
Rada města Černošice:
• schvaluje přijetí Dodatku č. 1 ke smlouvě
CES 180/2016 (veřejnoprávní smlouva o do-

taci/příspěvku na poskytování sociální služby, tedy činnosti nebo souboru činností podle
zákona č.108/2006 Sb., zajišťujících pomoc
a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení,
na rok 2016; č. S-8385/SOC/2016/1) se
Středočeským krajem, Zborovská 11, 150 21
Praha 5, IČ 70891095, který je přílohou tohoto
usnesení (dále jen „Dodatek“). Předmětem Dodatku je změna článku II. bod 3 Smlouvy, kdy se
mění celková maximální výše poskytnuté dotace
z 507.800 Kč na 611.200 Kč z důvodu dofinancování sociálních služeb a článků navazujících;
souhlasí s podpisem Dodatku po doplnění jeho
znění (formálních údajů vyznačených v textu Dodatku po schválení smluvními stranami) osobou
zmocněnou statutárním zástupcem, a to Mgr.
Ing. Monikou Formáčkovou;
• souhlasí 1) s vytvořením 3 pracovních míst
v odboru technických služeb v rámci veřejně
prospěšných prací a s poskytnutím příspěvku
na jejich vytvoření z úřadu práce; 2) s podáním
žádosti o příspěvek na vytvoření pracovních
příležítostí v rámci veřejně prospěšných prací
k umístění uchazeče o zaměstnání a žádosti
k obstarání příslušného potvrzení o bezdlužnosti
úřadu práce.
Odbor sociálních věcí
a zdravotnictví
Rada města Černošice souhlasí s odkázáním
sdružení ALEN na grantové řízení; ukládá úseku
sociální pomoci písemnou formou informovat,
vysvětlit a odkázat sdružení ALEN na grantové
řízení; schvaluje rozesílání gratulací černošickým jubilantům k životním jubileím 75, 80, 85,
90 a každý další rok, a to od ledna 2017; ukládá Sociální komisi předložit pravidla pro přidělování sociálních bytů, dobu nájmu v sociálních
bytech podmínky pro prodloužení nájmu a dobu
trvání zvýhodněného nájemného včetně návrhu
pravidel; bere na vědomí zápis z 16. zasedání
komise sociální dne 12. 9. 2016.
Body dodatečně zařazené
či upravované
Rada města Černošice:
• souhlasí s nabídkou společnosti mmcité 1
a.s., IČ:27670864, sídlem: Bílovice 519, 68712
pro nákup venkovního městského mobiláře (odpadkový koš bez popelníku), který bude umístěn
u Haly Věry Čáslavské za cenu 37.952 Kč bez
DPH; schvaluje rozpočtové opatření č.94;
• souhlasí s udělením výjimky z ceny nájmu
Haly Věry Čáslavské pro oddíl gymnastiky, Sokol
Černošice;
• souhlasí s nabídkou společnosti AF-CITYPLAN s.r.o., IČ: 473 07 218, sídlem: Praha 4,
Magistrů 1275/13 na vypracování projektové
dokumentace vybraných úseků chodníků podél
silnice II/115 za cenu 38.400 Kč bez DPH.
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 Jaroslavy Včalové. V případě zájmu je možné získat
kopii zápisu. Cena je 2 Kč za stránku (dle ceníku za
poskytování informací).
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z radnice

Ze 77. jednání Rady města Černošice (10. 10. 2016)
Odbor investic a správy majetku
Rada města Černošice:
• souhlasí 1) se změnou technického řešení přístřešku na kola dle PD z 16. 8. 2016; 2) s cenovou nabídkou společnosti Chládek & Tintěra,a.s.
na toto řešení ve výši 709.236, 48 Kč bez DPH
a 858.176 Kč včetně DPH; 3) se změnou termínu dokončení díla do 16. 12. 2016 v důsledku
neočekávaných přeložek inženýrských sítí při zakládání stavby; schvaluje uzavření dodatku č. 2
(193/2/2016) ke smlouvě o dílo se společností
Chládek & Tintěra, a.s. se sídlem Litoměřice,
Nerudova 16, PSČ 412 01, IČ: 62743881 na
změnu ceny díla z původních 14.112.245,25 Kč
bez DPH na 14.040.437,22 Kč bez DPH v souvislosti se změnou technického řešení přístřešku
na kola;
• souhlasí s cenovou nabídkou společnosti
MANUS Prostějov spol. s. r. o., IČ:47900440 se
sídlem Za Drahou 4332/4, Prostějov pro zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení bezbariérových úprav školních budov B a C
v ZŠ Černošice - Mokropsy za cenu 49.500 Kč
bez DPH; schvaluje rozpočtové opatření č. 99;
• schvaluje uzavření smlouvy (CES 412/2016)
o zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky
se spol. RWE Distribuční služby, s.r.o. sídlem Plynárenská 499/1, 6020 00 Brno, IČ: 279 35 311
za částku 120 Kč bez DPH ročně;
• souhlasí s vybudováním jednoho vyhrazeného parkovacího místa v ulici Srbská vedle vjezdu
k domu č.p. 1116 pro držitele průkazu ZTP/P.
Tajemník městského úřadu
Rada města Černošice jmenuje: 1) na základě Pravidel škodní komise Bc. Ivanu Navrátilovou
členem škodní komise s účinností od 20. 10.
2016; 2) na základě Pravidel škodní komise Danko Kaplana členem škodní komise s účinností
od 20. 10. 2016; 3) na základě Pravidel škodní
komise Bc. Josefa Sedláčka členem škodní komise s účinností od 20. 10. 2016; 4) na základě
Pravidel škodní komise Veroniku Roubíčkovou
předsedou škodní komise s účinností od 20. 10.
2016.
Finanční odbor
Rada města Černošice schvaluje rozpočtové
opatření č. 98.
Úsek právní
Rada města Černošice schvaluje uzavření Smlouvy o odečítací, servisní a rozúčtovací
službě se společností INMES spol. s r. o., IČ:
48583391, se sídlem Slezanů 2298/7, 169 00
Praha 6, č. CES 409/2016 za účelem provádění servisu indikátorů topných nákladů a bytových
vodoměrů v objektu Domu s pečovatelskou službou, provádění odečtů a rozúčtování nákladů na
dodávku tepla a rozúčtování nákladů na dodávku
SV a TUV.
Odbor informatiky
Rada města Černošice souhlasí s uzavřením
smlouvy CES 410/2016 mezi městem Černošice
a společností Galileo Corporation s.r.o., Březenecká 4808, 430 04 Chomutov, IČ: 25448714,
za celkovou cenu 19.900 Kč bez DPH (24.079
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Kč s DPH), jejímž předmětem je vytvoření internetových stránek Haly Věry Čáslavské vč. dodání
redakčního systému, a smlouvy CES 411/2016
mezi městem Černošice a společností Galileo
Corporation s.r.o., Březenecká 4808, 430 04
Chomutov, IČ: 25448714, jejímž předmětem
je podpora provozu výše uvedených stránek za
3.500 Kč/rok bez DPH (4.235 Kč/rok s DPH).
Odbor sociálních věcí
a zdravotnictví
Rada města Černošice:
• schvaluje Dohodu o supervizi pracovního
týmu mezi městem a Mgr. Monikou Havlíčkovou,
U Zvonařky 14, 120 00 Praha 2, IČO: 71818243
(CES 405/2016);
• schvaluje Smlouvu o poskytování služeb mezi
městem a Keiki, s. r. o., Dlouhá 730/35, 110 00
Praha 1, IČO: 04548639 (CES 406/2016).
Odbor školství, kultury
a cestovního ruchu
Rada města Černošice:
• souhlasí s udělením výjimky z ceny nájmu
Haly Věry Čáslavské pro dětský fotbalový oddíl
SK Černošice, z.s., IČ: 47005246, se sídlem
Fügnerova 1244, Černošice, a to ve smyslu použití zvýhodněné ceny pronájmu pro část školního
roku;
• souhlasí s udělením výjimky z ceny nájmu Haly
Věry Čáslavské pro dětský florbalový oddíl pod
vedením pana Martina Vodičky, a to ve smyslu
použití zvýhodněné ceny po celou dobu pronájmu, tj. i po 18. hodině;
• revokuje body č. I.2, I.3 a I.4 usnesení č.
R/75/21/2016 ze dne 12. 9. 2016, kterými
rada města schválila texty vzorů nájemních smluv
Haly Věry Čáslavské; schvaluje text vzoru Nájemní smlouvy Haly Věry Čáslavské pro pravidelný nájem a text vzoru Nájemní smlouvy Haly Věry
Čáslavské pro krátkodobý jednorázový nájem;
pověřuje vedoucího odboru školství, kultury
a cestovního ruchu MěÚ Černošice uzavíráním
a podepisováním smluv;
• souhlasí, že zasedací místnost v Radotínské
1128 bude sloužit pouze pro potřeby černošických spolků za účelem rozvoje neziskové činnosti
a podpory občanské společnosti v Černošicích;
požaduje, aby OŠKCR organizoval a koordinoval tyto činnosti.
Odbor vnitřních věcí
Rada města Černošice schvaluje postup podle čl. 4.1 vnitřního předpisu č. 5 (směrnice města
o zadávání veřejných zakázek); rozhoduje o výjimce z počtu předložených nabídek dle čl. 4.1
vnitřního předpisu č. 5 (směrnice města o zadávání veřejných zakázek); souhlasí s objednáním
od firmy JP-Kontakt, s.r.o., Dašická 1797, 530
03 Pardubice IČ: 25922378 v ceně 20.869,14
Kč bez DPH
Útvar interního auditu
Rada města Černošice schvaluje nákup sady
stabilizačních klínů Multiblox München od firmy
Kněžek s.r.o., Palkovice 597 za celkovou cenu
33.408,10 Kč včetně DPH a dopravy.

Body dodatečně zařazené
či upravované
Rada města Černošice:
• schvaluje postup dle čl. 4.1 vnitřního předpisu č. 5 (směrnice města o zadávání veřejných
zakázek); rozhoduje o výjimce z počtu předložených nabídek dle čl. 4.1 vnitřního předpisu
č. 5 (směrnice města o zadávání veřejných zakázek); souhlasí s dodatkem č. 1 ke smlouvě
CES č. 176/2014 pro dozor v oblasti prevence
rizik BOZP a PO“ pro další provozovny města
Černošice;
• bere na vědomí předložené cenové nabídky
na zpracování projektové dokumentace pro bezbariérové řešení ZŠ Černošice od společností
RA15, S-PROJEKT PRAHA s.r.o. a ing. arch. Ivany Němcové; souhlasí s cenovu nabídkou ing.
arch. Ivany Němcové, IČ: 13210165 se sídlem
Nad Trojou 787/5, 182 00 Praha 8 pro zpracování komplexní projektové dokumentace stavebních úprav vybraných odborných učeben s ohledem na projekt bezbariérového zpřístupnění
pater v budovách B a C, jejímž předmětem bude
i vybavení některých učeben pomůckami a nábytkem za cenu 218.000 Kč bez DPH (263.780 Kč
včetně DPH); schvaluje: 1) výjimku z vnitřního
předpisu o zadávání veřejných zakázek dle části třetí, bodu 4.1 (přímé oslovení tří dodavatelů);
2) smlouvu o dílo č. CES 414/2016 s ing. arch.
Ivanou Němcovou, jejímž předmětem je zhotovení projektových prací dle bodu I.2; 3) rozpočtové
opatření č. 101
• souhlasí: 1) s cenovou nabídkou společnosti PPU, spol. s. r. o., IČ: se sídlem Vyžlovská
2243/36, Praha 10 pro zpracování projektové
dokumentace chodníku v ulici Vrážská (doplnění
chodníku od přechodu pro chodce u viladomů)
za cenu 19.500 Kč bez DPH; 2) s cenovou
nabídkou společnosti PPU, spol. s. r. o., pro
zpracování projektové dokumentace chodníku
v Táborské ulici (od Centra Vráž k Domažlické)
za cenu 19.000 Kč bez DPH; 3) s cenovou
nabídkou společnosti PPU, spol. s. r. o., pro
zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení chodníku v ulici Pod Višňovkou vč.
terénních úprav (od ulice K lesíku) a projektové
dokumentace pro vodoprávní povolení na zatrubnění vodoteče na pozemcích č. parc. 2759/1,
2759/2, 2758/5 za celkovou cenu 72.000 Kč
bez DPH; 4) s cenovou nabídkou společnosti
PPU, spol. s. r. o. na zpracování dopravní studie ulic Školní a K Lesíku za cenu 20.000 Kč
bez DPH; schvaluje: 1) smlouvu o dílo CES č.
413/2016 se společností PPU, spol. s. r. o. pro
zhotovení projektových prací dle bodu I. 3. tohoto
usnesení; 2) výjimku dle bodu 4 směrnice města
o zadávání veřejných zakázek pro přímé oslovení
jednoho uchazeče na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení chodníku v ulici
Pod Višňovkou vč. terénních úprav (od ulice K lesíku) a projektové dokumentace pro vodoprávní
povolení na zatrubnění vodoteče na pozemcích
č.parc.2759/1, 2759/2, 2758/5; 3) rozpočtové opatření č. 100.
Zkrácené verze zápisů schůzí
rady a zastupitelstva města
připravila Dana Jakešová, editorka IL.

z města a okolí

VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO

Město Černošice přijme na volné pracovní místo
referenta oddělení dopravy a správy komunikací.
Druh práce a místo výkonu práce: výkon státní správy v oblasti dopravy a správy komunikací jako silničního správního úřadu,
speciálního stavebního úřadu.
Pracovní poměr na dobu neurčitou, pracoviště Praha, Podskalská 19, včetně správního obvodu ORP Černošice.
Bližší informace naleznete na www.mestocernosice.cz, v kolonce úřední deska – volná pracovní místa
nebo na telefonu 723 635 339 – Ing. Petra Pelešková.
Přihláška spolu s přílohami musí být doručena nejpozději do 12 hodin dne 4. 11. 2016.

VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO

Město Černošice přijme na volné pracovní místo
referenta odboru stavební úřad.
Druh práce a místo výkonu práce: výkon státní správy na úseku územního rozhodování a stavebního řádu podle zákona
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.
Pracovní poměr na dobu neurčitou, pracoviště Černošice, včetně správního obvodu stavebního úřadu.
Bližší informace naleznete na www.mestocernosice.cz, v kolonce úřední deska – volná pracovní místa
nebo na telefonu 723 635 339 – Ing. Petra Pelešková.
Přihláška spolu s přílohami musí být doručena nejpozději do 12 hodin dne 4. 11. 2016.

VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO

Město Černošice přijme na volné pracovní místo
strážníka Městské policie.
Druh práce a místo výkonu práce: výkon činností v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii.
Pracovní poměr na dobu neurčitou, pracoviště Černošice.
Bližší informace naleznete na www.mestocernosice.cz, v kolonce úřední deska – volná pracovní místa
nebo na telefonu 725 996 374 - Otmar Klimsza.
Přihláška spolu s přílohami musí být doručena nejpozději do 30. 11. 2016.

z vašich názorů

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

Náměstí T. G. Masaryka
Je to skoro neuvěřitelné, ale už za dva roky si
budeme připomínat 100. výročí založení Československé republiky. I město Černošice by
mělo toto výročí důstojně oslavit. Nemyslím tím
vyvěšování vlajek, slavnostní shromáždění a zasedání. Mám na mysli něco trvalejšího a zároveň
symbolického.
Máme v Černošicích plochu, kterou pan starosta nazývá náves před kostelem. Mně se ale
zdá toto označení v našem městě jako hodně
archaické a po zrušení statku, po úpravách pomníku a dláždění a opravě kostela už to není
náves, ale náměstí. Co kdybychom tento bezejmenný veřejný prostor před kostelem, historické centrum Horních Černošic, pojmenovali po
zakladateli Československé republiky, po Tomáši Garrigue Masarykovi?

Nový obchod s dětským oblečením
Velice vítám otevření obchodu Beruška s dětským oblečením. S výjimkou dvou značek je
všechno zboží od českých výrobců, což velmi
oceňuji. Paní majitelka je velice milá a především má obrovský sortiment zboží - od ponožek, punčocháčů, přes trička, mikiny, tepláky,

Rád bych vyjmenoval důvody hovořící pro toto
pojmenování:
-	bez osobního nasazení a obětí T. G. Masaryka by nebylo dnešní České republiky,
-	historický střed Horních Černošic s pomníkem padlých vojáků a legionářů 1. světové
války a spoluobčanů umučených za protektorátu spolu s kostelem je jakýmsi spirituálním centrem hodným jména T. G. M., duchovního otce naší samostatné demokratické
státnosti,
-	bylo by to pouze symbolické náměstí bez
nových čísel domů, tedy žádné změny adres
a žádné výměny průkazů (všechny přilehlé
domy mají adresu Komenského ulice),
-	v Mokropsech už od roku 2005 také nemáme
náves před Libuší, máme Masopustní náměstí
(také symbolické náměstí bez adres),
-	před rokem 1948 jsme už v Černošicích měli
Masarykovu ulici (dnešní Poštovní), nikdy
leginy, pyžama, vesty, bundy, kombinézy, softsheelové kalhoty, soft bundy, nepromokavé
oblečení, pláštěnky, rukavice, čepice, až po
dresy na cvičení. Zkrátka vše, co je pro děti
potřeba. Pokud je na nějaký druh zboží velká
poptávka, snaží se majitelka vyhovět a objednává další a další zboží.
Petra Váňová

nedošlo k jejímu zpětnému přejmenování,
nemáme snad morální povinnost to nějak
nahradit?
Chci v příštích měsících oficiálně podat návrh
zastupitelstvu města Černošice v tomto smyslu.
Jsem zvědav na výsledek hlasování a důvody
proti.
Ne zásluhou města Černošice, ale zásluhou
soukromého sponzora jsme Lavičkou Václava
Havla v Centru Vráž uctili památku druhého velkého prezidenta. Je nyní na zastupitelích, jestli se toho dočká i první velký prezident Tomáš
Garrigue Masaryk.
Myslím, že připomínat osobnosti, které byly
šiřiteli ideálů humanismu, demokracie, lidských
práv a svobod a víry v pravdu a její vítězství je
v dnešní době víc než důležité a rezonuje i s nejlepšími tradicemi našeho města.
Alexandr Pařík

Zajímá nás i Váš názor
Mělo by být prostranství před kostelem
Nanebevzetí Panny Marie náměstím?
A jaký název by případně mělo nést?
Svůj názor můžete zaslat na e-mail: redakce@mestocernosice.cz nebo doručit na
MěÚ (adresujte na odbor kultury, k rukám
Adély Červenkové).
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Krasobruslení není jenom pro holky
Krytá hala zimního stadionu s dlouholetou tradicí je domovem hokejové
generace sportovců, kteří pod hlavičkou
SK Černošice předávají své zkušenosti
dalším milovníkům hokeje již od roku
1936. V roce 2012 přibyli k hokejistům
díky Darie Čiháková a Anice Koukolové
i milovníci krasobruslení.
Vlastníkem ani provozovatelem zimního stadionu
není město, ale spolek SK Černošice, v jehož
čele stojí pan Martin Jůzek. Roční rozpočet tohohle „baráku“ sahá až k 10 milionům Kč, z čehož 2,4 mil. jde lednímu hokeji, zbytek padne
na provoz a údržbu samotné budovy. Kromě
příjmů z členských příspěvků má klub příjmy
i z ubytovny, kterou si členové klubu svépomocí
postavili. Město každoročně přispívá na provoz
klubu z Grantového programu (v letošním roce
to bylo 130.000 Kč pro hokejisty, 35.000 Kč
pro Krasobrusle) a poskytuje stadionu dotaci
na veřejné bruslení (200.000 Kč). Ani to však
nestačí k pokrytí výdajů, které jsou kvůli vysokým nákladům na údržbu ledové plochy vysoké.
Časy a počty tréninků hokejistů i krasobruslařek
se tedy přizpůsobují poptávce po komerčních
nájmech, aby příjmy z pronájmu ledové plochy
byly co nejvyšší. Žádný z těchto problémů však
nikomu z nich nedokáže vzít entuziasmus, s jakým se do organizace těchto volnočasových
aktivit pouštějí.
Jelikož právě začala zimní sezóna, přinášíme
zajímavé informace z ledového světa rozzářeného třpytkami a ladnými pohyby. Za tým trenérek spolku Krasobrusle odpovídala paní Daria
Čiháková.
XX Kdy se začala psát historie klubu Krasobrusle Černošice, z. s.?
V roce 2012. Tou dobou jsem na zimní stadion
jezdila s mateřskou školkou učit děti bruslit. To
se líbilo zástupcům zimního stadionu, oslovili mě
a další nadšenou trenérku Aniku Koukolovou.
Bylo to velice dobře načasované setkání. Založily jsme spolu nový klub - tím se na našem

-- První dva nejvyšší stupně patří černošickým
krasobruslařkám... -12

3x FOTO: archiv Krasobrusle Černošice

-- Jolana Farová na pohárové soutěži --

zimním stadionu zastřešilo úsilí o výuku bruslení
a krasobruslení.
Dnes je naše členská základna kolem 70
lidí. Kromě dětí máme i 12, 13 maminek, které
k nám vozily děti a teď i samy učí bruslit.
XX Co všechno provoz krasobruslení obnáší a kolik lidí se o něj stará?
Vedení klubu je klasickou manažerskou činností se všemi úskalími, která k tomu patří. Klub
je součástí Českého krasobruslařského svazu
a musí plnit úkoly i z této strany. Manažersky se
o klub staráme my dvě.
Především musíme zajistit hodiny pronájmu
ledové plochy, udělat rozpočty na provoz, v rámci možností vyzískat nějaké granty a pak časově naorganizovat průběh celé sezóny. Při jejím
zahájení zajišťujeme servis bruslí, dojedeme do
skladu krasovýbavy, nabereme spousty věcí,
děti si vyberou, vyzkouší, my vybereme peníze
a zbytek věcí odvezeme zpátky.
Současně už myslíme i na závodní sezónu,
kdy se zapojují všechny trenérky - vybírají a sestřihávají hudbu, vymýšlí choreografii volné jízdy.
Zjišťujeme, kde se pořádají závody a pro jakou
věkovou kategorii, s rodiči vybíráme závodní
oblečení...
A soustavně trénujeme a trénujeme… a pak
o víkendech vyjíždíme na závody.
V době prázdnin se účastníme krasobruslařských kempů. Náš klub organizuje letní soustředění, aby děti, které tento sport dělají aktivně,
mohly i v době, kdy v Černošicích není led v provozu, aktivně trénovat.
Je však třeba říci, že nám hodně pomáhají
rodiče – hlavně tím, že děti ráno v 6 hodin vozí
na tréninky a pak rychle do školy. Organizujeme
takové hromadné svozy – maminky se střídají,
ráno naberou děti do jednoho auta, přivezou je
a pak i odvezou. A když nemůže maminka, sveze je trenérka.
XX Zapojujete se i jinak v rámci chodu zimního stadionu?
Chod zimního stadionu obhospodařují hokejisté sami. Za poslední tři roky jsme ale udělali obrovský pokrok, mimo jiné i v rámci spolupráce
s vedením klubu. Teď třeba jezdíme s hokejisty
na zápasy s exhibičním vystoupením o přestávkách, naše trenérka pomáhá hokejistům

trénovat skluz. Na závěr sezóny, když se na
zimním stadionu pořádá maškarní rej pod jejich
vedením, pomáháme s organizací a aktivně
se zapojujeme. Ve svých možnostech se nám
vedení snaží vyjít vstříc. Ale samozřejmě pro
potřeby „Krasa“ to bohužel není dostačující,
chybí nám zázemí – vlastní šatna. Ale snažíme
se vyjít i s tím, co máme k dispozici – skříňky
na brusle.
XX Jak je krasobruslení náročné (časově,
finančně, fyzicky,…)?
Čím častěji dítě trénuje, tím je na tom lépe –
fyzicky, výkonnostně… Děti chodí trénovat až
4x týdně, trénují už od 6 hodin ráno, protože
odpolední tréninky nestíhají kvůli školním povinnostem. Bohužel, krasobruslení je vysoce
technický sport a i při takto velkém úsilí je odezva vidět za delší čas než v jiných sportech.
Závodní sezóna je zhruba od října do konce
března, velký důraz se vedle tréninků na ledě
klade i na suchou přípravu – balet, gymnastika,
plavání… Takže když nám v dubnu skončí sezóna na ledě, začínáme se suchou přípravou,
a od června pak jezdíme na již zmíněné kempy, neboli soustředění. Ta se konají v průběhu
celého léta a kromě sportovní výkonnosti se
tam utužuje kolektiv a učíme se spolupracovat.
Např. tím, že starší holky dostanou na starost
mladší a pečují o ně.
Finančně je nejdražší výbava – speciální oblečení, brusle, šaty na vstoupení… Také proto
pořádáme různé bazary, kde si děti brusle mezi
sebou prodávají. Strašně rychle rostou, takže
zatímco trenérky mají brusle na několik let, dítě
ve vývinu sotva na jednu sezónu.
Krasobruslení je všeobecně náročný sport –
fyzicky i psychicky – strach z pádů, vystoupení,
kdy člověk stojí sám na ledové ploše…
XX Jaké jsou vaše největší úspěchy?
V první sezóně jsme se nezúčastnili žádných
závodů. Teď se pravidelně zúčastňujeme závodů v rámci projektu Bruslička, kde se vždycky
dostaneme alespoň v nějaké kategorii na bednu. A jsou i někteří jedinci, kteří se už zúčastnili
i pohárových soutěží v rámci republiky. Dnes už
jsme rozpoznatelní i od pohledu a dokonce se
nás soupeři i bojí Vedle klasických diplomů
máme doma i medaile, poháry…
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XX Můžete, prosím, představit trenérky?
Naše zázemí tvoří pět odborných trenérek. Neustále si samozřejmě zvyšujeme svou odbornost,
takže jezdíme na školení, která probíhají několikrát ročně. Na nich se probírá nejen technika
bruslení, ale i změny v rámci soutěžních pravidel
atd.
Snažíme se kolektiv trenérek rozšířit – občas
vypomáhají i nejstarší svěřenkyně.
XX Jaké existují krasobruslařské disciplíny?
Krasobruslí i kluci?
Kluci obecně krasobruslí a u nás taky – měli
jsme dva a teď se přihlásili další čtyři. Ti dva,
které máme, jezdí po závodech a dokonce se
i dobře umisťují. A na ledě vypadají skvěle Ale
to víte, u těch kluků je to těžké…
Disciplíny jsou sólové (ženy a muži, nebo
dívky a chlapci – dle věku) a párové (sportovní
a taneční). My jezdíme jenom sólové – tam je
to rozdělené jen podle věku. Pohárových soutěží se děti můžou zúčastnit jen po zdárném
absolvování výkonnostních testů. Což se nám
podařilo
XX Kdybych chtěla na krasobruslení přihlásit své dítě – co je potřeba zařídit, připravit,
co všechno nás čeká?
Na počátku Vás toho čeká hodně, ale později
již „jen“ vodíte dítko na pravidelné hodiny. Úplně nejdůležitějším prvkem je výběr bruslí, které

-- Vánoční vystoupení bývají dojemná. --

musí být kvalitní, pevné v kotnících. Vyplatí se vybrat dražší brusle, protože dítě se pak bude cítit
bezpečně a výuka mu tak půjde snáze. Nejlépe
výběr zkonzultovat s trenérkou. Dále je potřeba
pořídit ochranné pomůcky na brusle (chrániče
a návleky). Co se týče oblečení, pro začátek rodiče doma určitě najdou něco vhodného – i když
lyžařské kalhoty a zimní bunda nejsou to pravé…
Později potom vše doplňujeme – sukýnky, krasokalhoty… Tento rok se nám podařilo i pořídit
dětem klubové mikiny!

Chtěli bychom někdy uspořádat v Černošicích
závody! Nicméně narážíme mj. na problematiku
organizačního zajištění ledu a financí.
Krasobruslení je komplexní a rovnostranný
sport – na rozdíl třeba od tenisu. Zdravotní riziko
tu samozřejmě je, stejně jako u každého sportu,
ale my se v rámci tréninků snažíme kompenzovat všechny svalové skupiny, abychom veškerá
rizika eliminovali. A právě díky této komplexnosti
vidím v krasobruslení velký potenciál, což nás
spolu s naším nadšením táhne stále kupředu!

XX Máte nějakou vizi do budoucna, jakým
směrem se budou Krasobrusle dále rozvíjet?

Adéla Červenková

Putování pod paprsky babího léta
Každým rokem se v druhé polovině září setkávají členové Spolku pro partnerství evropských měst se svými přáteli z Německa
ke společným toulkám přírodou, návštěvám
kulturních památek a příjemným večerním
posezením. Letošní září v sobě mělo něco
zcela nového. Poprvé se jelo do Molsheimu
ve francouzském Alsasku.
Návštěva vinic
Druhý den po příjezdu nás francouzští přátelé zavedli do vinic. Nešlo však jen

o ochutnávku hroznů, které nás těsně před
sklizní lákaly k ochutnávce po obou stranách cesty. Mezi poli a v přilehlé vesničce
jsme měli také možnost podívat se do raně
křesťanských kapliček v románském slohu
a navštívit vůbec nejstarší křesťanský kostel
v celém Alsasku.
Po skvělém obědě ve vesnické hospodě
jsme vyšplhali na kopeček s dalekým výhledem do prosluněného kraje, kde se již
pomalu schylovalo k vinobraní. Den jsme
stylově zakončili ochutnávkou vín u jednoho

3x FOTO: archiv Spolku pro
partnerství evropských měst

-- odpočinek po prohlídce kláštera sv. Odily --

-- jedna z raně křesťanských kapliček --

-- kouzelné podzimní Alsasko --

z největších místních vinařů, kam nás přišel
pozdravit starosta Molsheimu.
Klášter sv. Odily
Druhý den jsme vyjeli na asi nejvyhledávanější
kopec v celém Alsasku. Stojí na něm totiž klášter
svaté Odily – patronky místního kraje. Prohlídku
kláštera jsme si nechali na odpoledne.
Po ránu jsme se vydali po stopách neznámé
předkřesťanské civilizace, která podél vrcholu kopce zanechala stopu v podobě dodnes
zachovalé zdi z obrovských kamenných kvádrů. Byl objeven prastarý kamenolom i zručně vyrobené vchody uprostřed zdi. Kdo ale
byl stavitelem a zároveň obyvatelem vrcholu
kopce se dodnes nepodařilo vybádat. Lidé
zde kromě kamenné zdi nezanechali žádnou
jinou stopu, podle které by bylo možno určit
jejich původ. Zato česká stopa na nás čekala
při prohlídce kláštera. Roku 1357 sem zavítal
Karel IV. při svých cestách po říši. Určitě se
poklonil ostatkům sv. Odily, která má dodnes
v klášteře hrobku. Nad vyhlídkou do kraje se
tyčí její socha žehnající Alsasku.
Po prohlídce kláštera hlavně na pány v naší
výpravě čekalo milé překvapení. Na nádvoří se
sjela celá přehlídka starých bugatek, které se
v Molsheimu vyráběly a dodnes na zvláštní objednávku vyrábějí.
S francouzským Molsheimem nás nepojí
žádná oficiální smlouva, přesto k nám v příštím červnu již potřetí přijedou na pochod Karla
IV. Díky pozvání na letošní společné putování
jsme měli možnost poznat také jejich překrásnou přírodu a bohatou historii.
Hana Houštecká

13

z města a okolí

…NOMEN OMEN… PŘÍZNAČNÉ POJMENOVÁNÍ (ULIC)
Na starých mapách, plánech a zápisech najdeme pojmenování vyjadřující vazbu na přírodu
– terén, řeku, rybník, zalesnění, louky a pole.
Určité části obce měly svá pojmenování a ty se
později staly názvy zdejších ulic. Císařský otisk
stabilního katastru z roku 1840 Ober Czernoschitz a Unter Mokropetz und Wrasch uvádí
– za Humny, na Drahách, v Rybniczkach, pod
Stankowkou, za Lesy, na Břehach, v Dolích,
pod Hradkem, pod Lipou, na Měchurach.
Současné názvy ulic vznikaly až mnohem později. Ale dodnes máme v mapách i dokladech
našeho bydliště: V Dubině, V Boroví, V Mýtě,
Na Ladech, V Rybníčkách, Sadová, Na Skále, Topolská, K Dubu. Místem určení je kostel,
mlýn, cihelna či škola – Nad Statkem, Školní,
U Mlýna.
Nejdéle se udržely názvy ulic, které nebyly
spojeny se jmény osobností – ať významných,
či momentálně politicky žádoucích.
V naší vsi nebyl tak rychlý běh událostí. Než se
stačily ulice přejmenovat, už to bylo nežádoucí.
V Praze se jména proměnila třeba i šestkrát jen
během 20. století. Více se dočtete v Pražském
uličníku (Libri, 1997), třeba i to, že se tam začaly
ulice pojmenovávat úředně před 230 lety.
Dnes si jméno ulice uvědomíme, jen když
někoho hledáme, vyplňujeme dotazník, hledáme kešku či lovíme pokémony. Někomu stačí
pouhé souřadnice. Často se hlasitě přeme, jak
která ulice by se měla jmenovat. Výstava chce
přiblížit právě ty osobnosti, jména občanů, kteří
zde žili, ulice nesou jejich jména a často pořádně nevíme, KDO TO BYL? Škoda, že mezi jmény
nefiguruje kromě Boženy Němcové žádná žena.
Prý se preferují názvy jednoslovné.
Kolik ulic máme v Černošicích
V současnosti máme v Černošicích na 180
různých pojmenování ulic. Někde zůstala původní místní jména (Libušina, Slunečná, V Kosině,
Pod Ptáčnicí aj.), spolu s postupným zastavováním původních polí a luk se ve vlnách objevují
nové názvy. Dnes je těžké zjistit, kdy jaké pojmenování vzniklo (snad jen z jednání zastupitelstev).
Při pohledu na mapu Černošic vidíme, že se na
ní vyskytují různé oblasti s podobným pojmenováním, např. na Nové Vráži (začátek parcelace
a zastavění od r. 1924, území severně od Dobřichovické ulice) jsou to jména významných osobností z dějin české kultury: Erbenova, Fibichova, Husova, Smetanova aj., v části nad tratí jsou

Za Tomášem Pechem
Začátkem prázdnin se zaplnila mokropeská
hasičárna při veselé oslavě jeho osmdesátky.
Když v úterý tiše odešel, ozval se zvon
z kapličky, o kterou se příkladně staral.
22. října jsme se s ním rozloučili v kostele
sv. Václava ve Všenorech.
Odešel dobrosrdečný člověk, výrazná postava komunitního života, první principál Mokropeského masopustu, muž, který mnohým
pomáhal a málokoho zarmoutil.
Ivan Látal
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-- Z vernisáže výstavy v Komunitním centru MaNa. --

to zase osobnosti z ruské kultury: Čajkovského,
Gogolova, Puškinova atd. V části Vráže pod ulicí
Dobřichovickou-Vrážskou (po 2. světové válce
tu bývaly parcely s chatami), se zase vyskytují
názvy českých měst: Klatovská, Kladenská, Benešovská, Nymburská atd. Po roce 1990, kdy
se bouřlivě zastavovala další pole a louky, byly
zejména v oblasti Na Ladech nově vzniklé ulice
pojmenovány po rostlinách: Brusinková, Ostružinová, Jabloňová, Modřínová apod., což má
nejspíš evokovat, že Černošice jsou především
zahradním městem.
Jména po místních osobnostech
Mezi necelými dvěma stovkami ulic se nachází pouhých sedm (!), které byly pojmenovány po
osobnostech spjatých s naším městem. Tyto
ulice se nacházejí v různých částech Černošic.
Malíř Václav Jansa (1859-1913), psychiatr Jan
Janský (1873-1921) a akrobatický pilot Zdeněk
Lhota (1986-1926) ve „svých“ nynějších ulicích
žili. Účastník osvobozeneckého povstání Josef
Waldhauser (1904-1945), cestovatel a starosta
Dolních Mokropes v letech 1939-45 Archibald
Václav Novák (1895-1979) nedaleko „své“ ulice
bydleli, spisovatel Jaroslav Foglar (1907-1999)
sem v 70. letech jezdil na chatu. Ulicí Zdeňka
Škvora (1911-1943), vedoucího odbojové skupiny, pravidelně procházejí všichni školáci od
podchodu ze železniční zastávky ČernošiceMokropsy.
I další spoluobčané by si zasloužili svou ulici.
Záleží na našich zastupitelích, zda k tomu přihlédnou, až se v budoucnu budou schvalovat
jména pro nové ulice.
Zmíněné osobnosti představila na konci září
v Komunitním centru MaNa Černošická společnost letopisecká na své výstavě ŽILI MEZI
NÁMI aneb ULICÍM DALI JMÉNA a připojila
ještě další tři: političku Františku Plamínkovou (1875-1942), poslance Františka Přeučila
(1907-1996) či gymnastku Věru Čáslavskou
(1942-2016). Expozice se posléze přesunula
na několik dnů do budoucího Café Vera v nové
Hale Věry Čáslavské, kde ji navštívila řada žáků
a pedagogů základní školy. Poděkování organizátorů patří mnohým černošickým rodinám, které laskavě poskytly dokumenty a fotografie pro
tuto výstavu a také fotografům Vladimíru Douskovi a Petru Kubínovi.

JAK TO BYLO
S FRANTOU KOCOURKEM
V názvech ulic máme takovou kuriozitu, mokropeskou ulici Franty Kocourka, která leží
nedaleko mateřské školy a zahradnictví Azaro. V ulici bydlí náš spoluobčan téhož jména.
Rodina Kocourků tu byla ještě na začátku
20. století mokropeskými převozníky. Sousedé vysvětlili, že ulici pojmenoval před léty,
tak trochu z recese, pan František Kocourek. Chtěl bydlet v ulici nesoucí jeho jméno.
Ze zákona však nelze pojmenovat ulici po
žijících lidech. A tak byla úředně 10. února
2005 pojmenována po zesnulém stejnojmenném brněnském silákovi, členu Divadla
Na provázku.
Simona Kysilková Šnajperková

Výstava čerpala zejména z rozsáhlého archivu paní Mileny Křížové, která léta shromažďuje
a zpracovává dokumenty o historii a osobnostech všech tří historických částí Černošic (Mokropes, Vráže a Horních i Dolních Černošic), je
autorkou desítek článků na toto téma, jež pravidelně publikuje v Informačním listu Černošic.
Letos se dožívá významného životního jubilea,
ke kterému jí srdečně gratulujeme!
Ivan Látal a Simona Kysilková Šnajperková,
Černošická společnost letopisecká
FOTO: Petr Kubín

-- Mezi návštěvníky výstavy byl i syn Zdeňka
Škvora, který přinesl portrét svého otce. --
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Koncert smyčcového tria se líbil
Na státní svátek Den české státnosti 28. 9.,
zároveň zasvěcený sv. Václavu, se uskutečnil
koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie.
Obecenstvo si vyslechlo smyčcové trio ve
složení Anna Poulová – housle, Václav Polívka
(tedy měl svátek) – viola a Jan Poul – violloncello. Všichni jsou členy Černošické komorní
filharmonie a jsou spjati i se ZUŠ Černošice.
Koncert měl tři části. V té první vystoupila jako sólo houslistka Anna Poulová, která
zahrála obtížnou sonátu Siciliana g-moll od

Johanna Sebastiana Bacha (sonáty a partity BWV 1001-1006). S technicky obtížnou
skladbou se houslistka vypořádala se ctí díky
své technické zdatnosti. Svůj nesporný talent
rozvíjí studiem na Pražské konzervatoři.
V druhé skladbě Trio c moll Ludwiga van
Beethovena předvedlo trio výbornou souhru,
dynamiku a čisté provedení. Dílo je svěží a patří do rané tvorby autora.
Posledním kusem programu byly Drobnosti
od Antonína Dvořáka. Ano, bylo to osm drob-

ností, ovšem - jak je u Dvořáka obvyklé - bylo
předvedeno dílo plné rozvernosti, zpěvné melodiky. A tady hrálo trio dle mého názoru absolutně s největším výrazem.
Spokojení posluchači si vynutili přídavek.
Černošice mohou být hrdé na takové muzikanty. Prof. Polívkovi nutno přičíst zásluhu
na organizaci a přípravu tohoto koncertu. Na
závěr jenom poznámka, nemělo být na programu uvedeno datum?
Vladimír Kudela

Co se děje v mokropeské školce
Součástí našeho vzdělávacího programu je pohádka O veliké řepě. Znáte to, jak dědeček zasadil řepu a vyrostla mu veliká převeliká? S dětmi
jsme si pohádku přečetli, vyprávěli i zahráli jako
divadlo. Co dědeček s tak velkou řepou dělal?
K čemu je taková řepa dobrá? V naší pohádce
vyrostla řepa cukrovka, ze které se vyrábí cukr.
Jak se cukr vyrábí a k čemu všemu se dá použít?
To nás s dětmi velmi zajímalo.
Na návštěvě v cukrovaru
A tak jsme se vypravili do cukrovaru v Dobrovici. Cukrovar jsme si celý prohlédli, viděli
jsme, jak se řepa do cukrovaru vozí, a seznámili
jsme se s celým postupem výroby cukru. Praním v obří pračce, krájením na řízky, louhováním
řepy a také čištěním již vyrobeného cukru. Také
jsme se dozvěděli, co se dělá s již vylouhovanou
nepotřebnou řepou.
Ochutnali jsme řepné řízky, které jsou kupodivu opravdu hodně sladké. K ochutnání jsme
dostali také všechny produkty, které vznikají
postupně při výrobě cukru. Lehkou šťávu, těžkou šťávu, cukrovinu, melasu a ještě ne zcela
vybělený cukr. Prohlídka byla velmi zajímavá, dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí a viděli
spoustu nového.
Dýňová světýlka
Na podzim ale dozrává i jiné ovoce a zelenina.
Třeba dýně, které jsou v posledních letech hod-

2x FOTO: archiv MŠ Topolská

-- Děti z Mokropeské školky už vědí, z čeho a jak se vyrábí cukr:-) --

ně oblíbené. A tak jsme pro děti a jejich rodiče
připravili soutěž o nejkrásnější světýlko z dýně.
Úkolem bylo doma za pomoci celé rodiny vyrobit
světýlko z dýně. Fantazii se meze nekladly a tak
se nám sešla spousta dýňových světýlek nejrůznějších velikostí a tvarů.
Každý den ráno, když byla ještě tma, jsme
všechna světýlka zapalovali, aby nám svítila na
cestu do školky. A stejně tak odpoledne nám
svítila na cestu domů. Děti a rodiče poté vybírali
to nejkrásnější světýlko, ale odměněni byli všichni zúčastnění, protože dýně byly moc pěkné.

Soutěž o nej… dýňový recept
Pro maminky jsme vyhlásili soutěž o nejlepší
recept z dýně. Kdo se chtěl zúčastnit, doma
připravil jakýkoliv pokrm z libovolného druhu
dýně, který přinesl do školky. Ve školce jsme
společně všechny soutěžní dobroty ochutnávali a hodnotili. Všechny děti a jejich rodiče
byli porota a vybírali, který dýňový recept je ten
nej. Paní kuchařka jim k tomu uvařila kafíčko
a čaj a odpoledne nám velmi příjemně utíkalo.
Sešla se spousta zajímavých dobrot, sladkých
i slaných. Slané taštičky, štrůdl, závin, bochánky, pečené dýně, sladké buchty, mufinky, mini
dortíčky, lívance, bábovky, pečená lízátka a roláda. Hodnocení bylo velmi složité. Vybrat ten
nej recept bylo hodně těžké, všechno bylo moc
dobré. Nakonec ochutnávači obodovali nejvyšším počtem bodů halloweenská pečená dýňová lízátka. Recepty na všechny dobroty jsme
opatřili fotografií výtvoru a vytvořili si tak malou
školkovou dýňovou kuchařku.
Všichni se báječně bavili a odpoledne nám
velmi příjemně uteklo. Děkujeme všem maminkám, že se soutěže zúčastnily a našly si čas,
aby do soutěže něco připravily. Bez nich by se
to neobešlo. Těšíme se na další akci a společně strávené odpoledne.
Kateřina Mandová,
ředitelka MŠ Černošice Topolská
www.mokropeskaskolka.cz

-- Bylo těžké rozhodnout, které dýňové světýlko je nejkrásnější, a tak byla odměněna všechna! -15
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Listopad
v MC Mraveniště
• 4. 11. Letí dráček, letí drak, vyletí až do
oblak! Vyrobíme si dráčka, ozdobíme ho
listím a krepovým papírem.
• 11. 11. Připravíme a nazdobíme si lampiony na průvod.
• 18. 11. Kdo to ťuká na okénko, malý vrabeček, prosí chudák, ať mu dáme aspoň
drobeček - vyrobíme ptáčkům krmítko.
• 25. 11. Podzim dává barvičky na všechny lístečky - z listí si vytvoříme veselou květinku na podstavci.
MC Mraveniště můžete navštívit každý pátek
vždy od 9 do 11 hodin v Komunitním centrum
MaNa, naproti kostelu, Komenského 2018.
Aktuální program pravidelných setkání i jednotlivých akcí najdete na našich webových
stránkách: www.mcmraveniste.cz.
Facebook: Mraveniště Černošice z.s.
Kontakt: mraveniste@seznam.cz

foto I. Radová

Za MC Mraveniště Bára Kružel

Krátké zprávy
ze základní školy
V pondělí 19. 9. 2016 jsme po delších prázdninách přivítali ve škole 5 tříd nových prvňáčků
(4 v budově ZŠ v ulici Pod Školou a 1 třídu v budově ZŠ v ulici Komenského). Při slavnostním
setkání na hřišti nové žáčky pozdravila paní ředitelka i pan starosta. Žáci ostatních tříd ale moc
času na rozkoukání v novém školním roce neměli - hned od úterý se začali učit podle rozvrhu.
Svou činnost zahájil záhy i nový žákovský parlament, kam si 5. - 9. třídy zvolily své zástupce.
Mnohé třídy už pilně pracují na našem celoročním projektu Karel IV., navíc nás letos na
podzim čeká ještě projekt nový - tvorba rockové
školní hymny, kterou budeme v prosinci nahrávat v prostorách sportovní haly. A stejně jako
každý rok budeme i letos sbírat papír, usilujeme
o výhru v celostátní sběrové soutěži!
Nová hala (respektive místnost budoucího
Cafe Vera) posloužila na několik dní i jako vhodný prostor pro výstavu Žili mezi námi - ulicím dali
jména, která se sem přesunula z komunitního
centra MaNa. Žáci se tak mohli seznámit s mnoha slavnými lidmi, o nichž často dříve ani nesly-

Základní škola
hledá vrátného
ZŠ Černošice nabízí od 1. ledna 2017
pozici vrátného v nových centrálních
šatnách.
Požadavky:
základy práce s PC, spolehlivost, vstřícné
jednání, kladný vztah k dětem.
Nabízíme:
částečný úvazek v odpoledních hodinách,
příjemné prostředí, fyzicky méně náročná
práce (vhodné i pro důchodce).

16

-- Druháci navštívili městskou knihovnu a někteří z nich dostali od knihovnice,
paní Ireny Šilhánkové, bezplatné členství. --

šeli, což jistě přispěje k jejich zájmu o historii
našeho města.
Michaela Šlesingerová, tisková mluvčí školy

né členství v knihovně, knihy a malé sladkosti.
Návštěva se všem moc líbila a doufáme, že do
knihovny přibudou další čtenáři.
Iveta Radová, pedagog

2. C v Městské knihovně v Černošicích
V úterý 4. října navštívily děti ze II. C černošickou knihovnu. Paní Šilhánková si pro ně připravila krátké povídání a malou literární soutěž. Děti
se dozvěděly, jak jsou knihy řazeny, proč mají
na sobě barevné proužky, kde můžou najít své
oblíbené knihy. Zajímaly je hlavně ty dobrodružné a knihy o zvířátkách. V soutěži si zopakovaly
postavy z večerníčků. Vyhrály záložky, bezplat-

Poděkování
ZŠ Černošice děkuje všem černošickým běžcům (účastníkům Černošického běhu) a především organizátorům - manželům Pánkovým
a Kratochvílovým za dar 18.100 Kč na vybavení
školní knihovny.
Ludmila Zhoufová, ředitelka ZŠ

foto Archiv Černošického běhu

-- Zleva: ředitelka závodu D. Pánková, knihovnice školy S. Kysilková Šnajperková,
organizátor závodu T. Kratochvíl a P. Pánek, ředitelka ZŠ L. Zhoufová --

z města a okolí

Vepřové hody na zimním stadionu
Kdy: čtvrtek 17. listopadu, od 13.30
Kde: zimní stadion
Na samém konci září si děti z blízkého i vzdálenějšího okolí přišli zkusit na zimní stadion v Černošicích, jaké je to hrát hokej. A ti menší pod
vedením trpělivých trenérů udělali na ledě své
první krůčky. Rodiče se dobře bavili při pohledu
na své samostatné a šikovné ratolesti a při tom
sbírali zkušenosti a informace od ostřílených
hokejových rodičů a trenérů. Kluci a holky si ze

svého prvního tréninku kromě nových zážitků
odnesli i dres národního týmu se svým jménem,
aby si je rodiče na trénincích náboru (v úterý
a ve čtvrtek v 15 h. a v neděli v 8 h.) nepopletli.
Slavit se bude i hokej
Další akci plánuje oddíl SK Černošice na státní svátek 17. listopadu. Tentokrát pro všechny
věkové kategorie. Na zimním stadionu se totiž
chystají již tradiční vepřové hody. Od 13.30

můžete přijít se svými dětmi a vnoučaty na veřejné bruslení s hudbou. Po sportovním výkonu
se od 14 hodin posilníte na vepřových hodech.
A v podvečer Dne boje za svobodu a demokracii
bude tým SK Černošice bojovat od 16.30 hodin
s HC Žabonosy. Přijďte se podívat a fandit na
utkání černošických hokejistů, kteří jsou v letošní sezóně téměř nepřekonatelní.
Za SK Černošice
Hana Bláhová
FOTO: archiv SK Černošice

Podzimní sokolský výlet seniorů
V sobotu 24. září pořádal Sokol Černošice s podporou města
podzimní výlet. Byla to
letošní novinka, zájezd byl určený především
pro seniory, jak pro turisty (označení „pěšáci“), tak pro ty, kteří nemohou podnikat delší
pochody, ale přesto se rádi někam podívají
(označení „jezdci“). Vydali jsme se na hrady
Středočeského kraje. Navštívili jsme Žebrák
a Točník a výlet doplnili o návštěvu Kublova
a Velíze. Pěšáci šli do Kublova 7,5 km pěšky
(na Velíz ještě o 2 km víc), jezdce do Kublova
dovezl autobus.

Den se vydařil
Počasí nám přálo, celý den svítilo sluníčko
a byly krásné výhledy do širokého okolí. Na
Točníku jsme obdivovali rozlehlost středověkého hradu a ocenili, kolik se toho už podařilo opravit. Ve velké ohradě u hradu jsme si
prohlédli párek medvědů, za plotem vypadají
velmi mírumilovně, ale kolem celého výběhu je
hlídá elektrický ohradník.
Od hradu Žebrák vedla pěší cesta, nejprve
mezi poli přes vesnici Březová, pak přes Osadu ticha lesem kolem potoka. Několikrát jsme
se museli dostat přes potok po kamenech
nebo zbytcích dřevěného mostku, což mělo

za následek několik namočených bot. Poslední třetina cesty byla poměrně náročná, vedla
strmým svahem nad potokem, ale všechny
účastnice bez úhony dorazily do Kublova. Na
závěr jsme se mohly pochválit, jak jsme dobré
a ještě nepatříme „do šrotu“. V Kublově nás
čekal autobus a dovezl nás pohodlně zpátky
do Černošic.
Výlet dopadl dobře, účastníci byli spokojeni.
Škoda, že se nepodařilo naplnit celý autobus.
Ženy byly v naprosté převaze, přesto se našli
dva stateční muži, kteří s námi celý výlet absolvovali.
Za Sokol Černošice Hana Fořtová

2x FOTO: H. Fořtová

-- Ženy byly na výletu v převaze. --

-- Náladu nepokazily ani promočené boty. --
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Drakiáda

FOTO: archiv Sokola Černošice

V neděli 16. 10. 2016 se konalo tradiční pouštění draků na Višňovce –
louce, jež poskytuje pořádný rozběh.
Běhu si letos užili všichni dost. Kdo
neběhal, ten nelétal. Však si asi vítr řekl, že sportovcům
foukat nemusí.
Odpočinout si děti mohly i s rodiči při plnění úkolů a otázek na Stezce lesní moudrosti.
Připraveny byly dvě – jedna pro malé předškolní děti
a druhá pro větší. Na závěr je čekala sladká odměna.
Všem se nám dračí odpoledne moc líbilo a těšíme se na
příští rok opět na Višňovce.
Petra Frydlová,
Sokol Černošice

-- Vítr letošní drakiádě moc nepřál. --

Kam za kulturou, zábavou a vzděláním - v Černošicích

listopad
2. 11.
4. 11.
5. 11.
5. 11.
6. 11.
9. 11.
10. 11.

Zasedání zastupitelstva
The Primitives Group / Ivan Hajniš – koncert kultovní české psychedelic-rockové
skupiny
Jiří Stivín a Robert Hugo
Taneční country večer
O Koblížkovi - pohádka pro děti, hraje Divadlo Úsměv
Cabaret Nekonečno - večer plný písní, tance a zábavy se souborem Přímá Oklika
Přednáška: Konec dlouhého 19. století

19.00, Club Kino
20.00, Club Kino

10. 11.
11. 11.
12. 11.
13. 11.
13. 11.
17. 11.
17. 11.
18. 11.
20. 11.
24. 11.
25. 11.
26. 11.
30. 11.

Sax & Crime - koncert
Echoes of Pink Floyd – koncert revival kapely Pink Floyd
Svatomartinský lampionový průvod pro děti
Vodnická pohádka – malý vodnický muzikál pro děti
Requiem W. A. Mozarta – v podání Pražských Pěvců a Černošické komorní filharmonie
Vepřové hody na zimním stadionu
Odhalení názvu haly Věry Čáslavské a oslava výročí 17. listopadu
14. narozeniny Club Kina - Chicago 1930
Bazar dětského oblečení, hraček a ostatních potřeb pro děti
„Putování krajinou Berounky“ - prezentace nové knihy Vladimíra Douska
Petr Beneš – jazzový koncert
Černošický ples - k tanci a poslechu hraje skupina Gambit
Hudební škola Pavel Hokr a Středisko volného času Všenory - koncerty dětí

17.00, Modlitebna Církve bratrské
19.00, Club Kino
16.00, Club Kino
20.00, Club Kino
18.00, komunitní centrum MaNa (naproti
kostelu)
20.00, Club Kino
20.00, Club Kino
16.30, sraz u lávky pod nádražím
16.00, Club Kino
19.00, kostel Nanebevzetí Panny Marie
od 13.30, zimní stadion
od 17.00, sportovní hala u školy
20.00, Club Kino
14.00 - 18.00, Club Kino
19.00, Club Kino
20.00, Club Kino
19.30, Club Kino
17.00 a 18.30, Club Kino

A zase ta sborovna – divadlo Pavla Trávníčka
Mikulášské trhy
Mikulášská nadílka pro děti

19.30, Club Kino
10.00-18.00, náměstí Centra Vráž
16.00, Club Kino

prosinec
1. 12.
3. 12.
4. 12.

v okolí

listopad
5. 11.

O hloupém čertovi – pohádka pro děti, hraje Jeremiáš Polcar a Divadlo Kukadlo

5. 11.

Tango jazzband – koncert dixielandové skupiny

5. – 6. 11.
6. 11.

10.00, Dobřichovický domek, ul. 5. května,
Dobřichovice
19.00, restaurace Lucern – Na Schůdkách,
Dobřichovice
KS U Koruny, Radotín
18.00, sál řevnického Zámečku

Radotínská radost – divadelní festival amatérských i profesionálních souborů
Koncert: František Segrado a Petra Hapková s doprovodem klavíru – šansony Petra
Hapky a Michala Horáčka s poetickými texty
10. 11.
Tajemný V.A.D. v Karpatech - veselý, absurdně groteskní a dramatický záznam z putová- 19.30, KS U Koruny, Radotín
ní členů divadla do dějiště Verneova románu Tajemný hrad v Karpatech
12. 11.
English Saturday – zábavný a vzdělávací program pro děti s rodilým mluvčím
10.00-13.00, Dobřichovický domek, ul. 5.
a 26. 11.
května, Dobřichovice
20.- 27. 11. Tradiční výstava květinových dekorací
12.00-19.00, sál Dr. Fürsta, Dobřichovice
26. 11.
Adventní trhy
10.00-18.00, zámek Dobřichovice
26. 11.
Mostový ples – hraje orchestr Karla Vlacha, ve 23.00 Gall-tír irský tanec a světelná UV 20.00, hala BIOS, Dobřichovice
show
Přecházíme na FB - skupina Kultura v Černošicích

Facebook / Kultura v Černošicích
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Přednáška: Konec dlouhého 19. století
Kdy: čtvrtek 10. listopadu, 18.00
Kde: K
 omunitní centrum MaNa
(naproti kostelu)
Římskokatolická farnost v Černošicích Vás srdečně zve na přednášku „Konec dlouhého 19.
století“: vzpomínka při příležitosti 100 let od úmrtí Františka Josefa I. a zároveň 100 let od nástupu posledního císaře Karla I.
Přednášku prosloví pánové prof. PhDr. Vít
Vlnas, Ph.D., proděkan pro vědu a výzkum Pedagogické fakulty UK a specialista na kulturní
dějiny 16. – 19. století a PhDr. Jiří Rak, český
historik, specializující se na období 19. století,
zejména pak na pozdní habsburskou monarchii
a fenomén českého národního obrození.
Pánové nám představí Františka Josefa I., jako
člověka a císaře, který nastoupil na trůn v roce
1848 jako osmnáctiletý mladíček, pak vládl jako

muž v plné síle a nakonec jako „stařičký mocnář“. Monarchie, které vládl a kterou ztělesňoval,
přečkala jeho smrt jen o dva roky.
Rovněž nám představí osobnost posledního
českého krále a císaře – Karla I., který měl řadu
osobnostních předpokladů, aby ho národy milovaly, avšak narodil se do špatné doby a absolvoval velké životní peripetie až do vyhnanství na
Madeiru. Císaře Karla I. papež Jan Pavel II. beatifikoval 3. 10. 2004 a jeho památku si katolická
církev připomíná 21.10.
Přednáška bude zpestřena Císařskou hymnou, kterou přednese dívčí trio Marulky (Anna
Poulová, Michaela Šlesingerová, Magdaléna
Voldřichová) a promítáním dobových fotografií.
Závěrem se bude podávat pivo a proběhne
ochutnávka pravého vídeňského guláše.
Hubert Poul
2x FOTO: V. Dousek

-- Fotografická kniha Vladimíra Douska zachycuje stávající podobu krajiny kolem řeky Berounky. --

Představení knížky „Putování krajinou Berounky“
Kde: čtvrtek 24. 11. v 19.00
Kde: Club Kino
Když jsem letos na jaře psal do Informačního listu
článek o přehradě na Berounce, ještě nebylo jisté, jak vše dopadne. Proto jsem se také rozhodl,
že se pokusím celé to krásné údolí od Plzně až
po Křivoklát zachovat alespoň nějak jinak a začal jsem pracovat na fotografické knížce o celé
této krajině. Mezi tím se ovšem vše změnilo. Na
základě mohutných protestů jak veřejnosti, tak
i různých odborníků a kapacit bylo na nejvyšších
místech rozhodnuto od stavby přehrady upustit.
Všichni si oddychli a vášně pomalu opadávaly.
Přehrada tedy nebude.
Povodně byly i budou
Jenže povodně a různé velké vody budou i nadále. Tak jako po celá staletí vždy občas bývaly.
Jako děti jsme se na ně docela i těšily, protože
jsme mohly jezdit na lodičce po zatopených loukách, anebo třeba v zimě na těch loukách, ovšem
zamrzlých, pěkně bruslit.
Na těch loukách, kde vždy byla voda a kde
dnes stojí honosné vily. A možná to budou právě
majitelé těchto vil, kteří začnou jako první s tím, že
ta přehrada se musí opravdu postavit, protože jim

občas protéká Berounka kuchyní. A na nejvyšších
místech se mezi tím vystřídají jiní úředníci a ti jim
dají za pravdu. Budeme to dělat lépe než ti předchozí a lidem vyhovíme. Takže překrásné údolí
Berounky je stále ve velkém nebezpečí, protože
vily jsou vily...
Údolí Berounky v knize
Proto jsem letos na jaře začal pracovat na nové
knížce o Berounce a s pomocí pana Michala
Strejčka a pana Oldřicha Janáše z Mokropeské
tiskárny jsme pak vše dovedli až ke zdárnému
konci. Knížku, nazvanou „Putování krajinou Berounky“, bych rád všem zdejším sousedům a příznivcům naší krásné řeky představil na společném
večeru v Club Kinu, ve čtvrtek 24. listopadu od 19
hodin, kde také bude možnost si ji zakoupit. Je to
vlastně tak trochu i malé pokračování mé předešlé
knížky o Černošicích, jejich osudech a lidech.
Těším se na setkání a doufám, že alespoň takto bude celé toto krásné údolí se
svými zříceninami prastarých hradů, s historickými mlýny a kostelíky a s jedinečnou přírodou, „poslední ráj Oty Pavla“, opravdu nějak
zachováno...
Vladimír Dousek

-- „poslední ráj Oty Pavla“ -19
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Requiem
W. A. Mozarta

FOTO: archiv ČKF

Kdy: neděle 13. listopadu, 19.00
Kde: kostel Nanebevzetí Panny Marie
V neděli 13. 11. v 19 hodin zazní v kostele Nanebevzetí Panny Marie Requiem W. A. Mozarta nedokončená autorova skladba, kterou po jeho
smrti dokončil jeho žák F. X. Süssmayr - v podání Pražských Pěvců a Černošické komorní filharmonie pod vedením Stanislava Mistra. Vstupenky v předprodeji v Minimarketu na černošickém
nádraží a před začátkem na místě.
Děkuji Městu a ZUŠ Černošice a farnosti Třebotov za podporu tohoto koncertu.
Václav Polívka

-- Černošická komorní filharmonie spolu s Pražskými pěvci tentokrát předvede nedokončenou
skladbu W. A. Mozarta. --

FOTO: Petr Kubín

Budoucnost Mokropeského statku

-- Na Mokropeském statku se sešlo asi 50 lidí (z řad zastupitelů, veřenosti, odborníků, zástupců místních spolků ad.), aby prodiskutovali
možnosti budoucího využití těchto prostor. --

-- V Hale Věry Čáslavské se uskutečnil ligový ženský basketbalový zápas
ZVVZ USK Praha vs. Basket Slovanka. Zaplněná tribuna horlivě fandila
oběma týmům, ale vítězství jednoznačně patřilo zkušenějšímu týmu
USK, v jehož barvách hrály i zahraniční posily, medailové olympioničky
a hráčky se zkušenostmi ze zámořské ligy WNBL. --

inzerce

-- Vesměs všichni se shodli na důležitosti zachování genia loci. Návrhy
na účely užívání měly dva hlavní směry - sociálně-zdravotní zázemí pro
seniory, a komunitně-společenské prostory. -3x FOTO: Petr Kubín

-- - Možnosti stavebních úprav ukáže historicko-technologický
průzkum. --
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Echoes of Pink Floyd
Kdy: 11. listopadu ve 20.00
Kde: Club Kino
Je tomu téměř devět let, co se dalo dohromady několik příznivců hudby světoznámé skupiny Pink Floyd a založili jejich revival s názvem
„Echoes of Pink Floyd“. Již od počátku byla
snaha nejít pouze cestou prezentace komerčně známějších skladeb z alb vydaných v pozdější době, ale jít i do písní tzv. Barettovského
období. Postupně se čtveřice rozrostla o hráče na další nástroje a vokalistky, čímž se pochopitelně otevřela možnost působivěji zahrát

i věci známé z velkých koncertů Davida Gilmoura či Rogera Waterse. Součástí vystoupení je i projekce doprovodných obrazů, což pochopitelně umocňuje vlastní zážitek. Snahou
skupiny není jít cestou zcela detailního kopírování skladeb, tak, jak to činí některé revivaly,
ale spíše svým způsobem zachovat a přenést
na posluchače původní atmosféru skladeb.
Určitým oceněním byl pro skupinu společný
koncert s Hladíkovým Blue Effectem. Máte-li
rádi muziku od slupiny Pink Floyd, přijďte do
Club Kina v pátek 11. 11. od 20:00 pobavit
se na koncert Echoes of Pink Floyd. Vstupné
140 Kč, senioři nad 65 let 100 Kč.
Pavel Blaženín
FOTO: archiv kapely

Humanitární
sbírka Diakonie
Broumov
Kdy: pátek 25. 11. od 15.00 do 18.00
a sobota 26. 11. od 8.00 do 14.00
Kde: Dům s pečovatelskou službou na
Vráži
Již tradičně proběhne v Černošicích humanitární sbírka pro občanské sdružení Diakonie
Broumov. Jde o neziskovou organizaci, která
poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně
potřebným, azylové ubytování i pracovní
příležitost.
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

-- Součástí vystoupení revivalové kapely Echoes of Pink Floyd je projekce doprovodných obrazů. --

inzerce

Sax & Crime
Kdy: 10. listopadu ve 20.00
Kde: Club Kino
Projekt exčlenů Tres Hombres aneb rakouské crazy jazz duo Sax & Crime
přijíždí na turné do České republiky. Projekt rakouského dua stojí na fúzi
neuvěřitelného koncertního nasazení, rapu, jazzu, reggae, kabaretu, parodie ikon světového rocku, šansonu a asi deseti dalších žánrů a stylů včetně
špetky sebeironie. Přijďte ve čtvrtek 10. 11. od 20.00 do Club Kina na
vynikající live show, kterou je nutné zažít osobně. Vystoupí Harald Kräuter
– saxofon, zpěv, show, Thomas Vigl – kytara, baskytara, mašinky, show.
Vstupné 140 Kč, senioři nad 65 let 100 Kč.
Pavel Blaženín
FOTO: archiv kapely

-- Tuhle koncertní live show je třeba zažít na vlastní kůži. --

Adventní koncert
sólistů opery Národního divadla
sobota 10. prosince v 19.30
v Modlitebně Církve bratrské v Černošicích
Dvořákovy Moravské dvojzpěvy, árie a duety
ze světových a českých oper i vánoční
hudba – to vše v podání sólistek opery
Národního divadla v Praze, sopranistky Simony Procházkové a
altistky Jany Sýkorové, které
na klavír bude doprovázet
rovněž člen Národního
divadla Bronislav Procházka. Nenechte si ujít tento
jedinečný koncert!

Pořádá Město Černošice ve spolupráci se Sborem Církve bratrské v Černošicích
a uměleckou agenturou RKM pod záštitou hejtmana Středočeského kraje. Vstupné 200 Kč;
senioři nad 65 let, mládež do 18 let a studenti do 26 let 100 Kč, děti do 10 let zdarma.
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FOTO: archiv kapely

-- Jazzový pianista Petr Beneš založil vlastní kvartet, aby se vyčlenil
z šedi průměrných uskupení. --

Petr Beneš kvartet
Kdy: 25. listopadu ve 20.00
Kde: Club Kino
Klavírista, skladatel, sideman a učitel, kterého přestalo naplňovat hrát hudbu jiných, takže zkomponoval vlastní, založil kvartet a natočil album coby
svou jazzovou vizitku.
„Preferuji interpretaci vlastní hudby, protože to je jediná věc, která může
kapelu vyčlenit z šedi průměrných uskupení, která hrají jen jazzové standardy, byť v sebelepších úpravách,“ vysvětlil Petr Beneš v rozhovoru pro stanici Český rozhlas. Jeho skladba Waiting for Art vyhrála v roce 2011 soutěž
o nejlepší jazzovou kompozici, kterou pořádal Bohemia JazzFest.
Kapela funguje ve složení Miroslav Hloucal - trumpeta, Tomáš Baroš
- kontrabas, Marek Urbánek - bicí a Petr Beneš na piano. Repertoár je
výhradně autorský. Beneš se zde prezentuje nejen jako pianista, ale především jako skladatel. Ostatně, jak sám říká, kompoziční stránka ho v hudbě
velmi zajímá. Přijďte v pátek 25. 11. od 20:00 na tuto originální kapelu do
černošického Club Kina. Vstupné 140 Kč, senioři nad 65 let 100 Kč.
Pavel Blaženín

Zveme vás do divadla: ZASE TA SBOROVNA
Kdy: 1. prosince v 19.30
Kde: Club Kino
Město Černošice Vás srdečně zve ve čtvrtek
1. 12. od 19:30 do černošického Club Kina
na divadelní představení ZASE TA SBOROVNA, komedii z prostředí provinčního učňovského střediska v podání Divadla Pavla Trávníčka.
V drsné komediální nadsázce autor popisuje
situaci typickou pro dnešní dobu. Na jedné straně, ze strany pedagogů, snaha udržet si místa,
alespoň trochu slušnou životní úroveň a zachování osobnosti před všehoschopným žactvem
zaštítěným zaručenými svobodami nové doby,
a na straně druhé stavem učňovského (a nejen
učňovského) školství, deptaného nekompetentním managementem a úspornými opatřeními,
často ovšem racionálními a logickými. Příběh
se rozehrává na půdě řeznického učiliště, které
je z důvodu nedostatku žáků slučováno s „prominentním“ učilištěm kuchařským. Hrají: Pavel
Trávníček, Linda Finková Genzerová, Kateřina
Kornová, Hana Sršňová, Hana Tunová, Monika

Chorus Angelus
zazpívá při adventu
Kdy: sobota 3. prosince, 13.00
Kde: nám. Centra Vráž
Chorálek Černošice, přípravka dětského
pěveckého sboru Chorus Angelus, i letos
zazpívá na tradičních Mikulášských trzích na
Vráži, pod vedením své sbormistryně Ludmily
Plzákové. Všechny rodiče a přátele srdečně
zveme k setkání v sobotu 3. prosince od 13
hodin k venkovnímu pódiu.
Koncertní oddělení a přípravka A tentokrát
krátce vystoupí se svými sbormistry Oldřiškou Richter Musilovou a Romanem Michálkem už před 1. adventem, a to v zámeckém
sále v Dobřichovicích v sobotu 26. listopadu
od 13.30 hodin.
Za sbor Chorus Angelus
Simona Kysilková Šnajperková

22

FOTO: archiv Divadla P. Trávníčka

-- Komedie ze školního prostředí s nadsázkou ukáže humorné situace vznikající ze střetu zájmů
žáků, pedagogů a rodičů. --

Trávníčková Fialková, Zdeněk Havlas. Vstupenky obdržíte v předprodeji (minimarket u černošického nádraží) v ceně 250 Kč, na místě před

Novinky z Leťánku
Ani v podzimních dnech nesedí tým Leťánku
s rukama v klíně, a tak vás můžeme srdečně
pozvat hned na několik akcí. Lektorka Monika
Němcová povede seminář na téma „Jak pořadí našeho narození ovlivňuje náš život“, který
se uskuteční v řevnickém Sokole ve čtvrtek 3.
11. Na akci je možné přijít i s dětmi.
Poradna a přednášky dětské psycholožky
Kdy: 14. 11. a 23. 11.
Kde: knihovna v Letech
Již poněkolikáté přijala naše pozvání vyhledávaná dětská psycholožka PhDr. Ilona Špaňhelová, která v Letovské knihovně povede dvě
psychologické poradny, první v pondělí 14.
11. a druhou ve středu 23. 11. Pokud máte zájem individuálně řešit konkrétní problematické
situace s dětmi, zarezervujte si prosím předem
termín své konzultace. Dopoledne 14. 11. od

představením za 300 Kč. Účinkuje divadlo Pavla
Trávníčka.
Pavel Blaženín

10 hodin se taktéž v Letovské knihovně uskuteční přednáška Dr. Špaňhelové na téma komunikace mezi rodiči a dětmi.
Setkání rodičů „nestandardních dětí“
Kdy: 23. 11. a 21. 12., 18.00-19.30
Kde: knihovna v Letech
Po velkém úspěchu přednášky týkající se dětí
s ADHD přichází Leťánek s novinkou a zve na
pravidelná setkávání rodičů „nestandardních
dětí“, jejichž cílem je především sdílení cenných zkušeností. Setkání se budou konat v Letovské knihovně až do konce roku, vždy jednou měsíčně. První se uskutečnilo již ve středu
19. 10., další proběhnou 23. 11. a 21. 12.
od 18 do 19.30 hodin. Setkání povede dula
a maminka dvou dětí Zuzana Klomínková.
Bližší informace o jednotlivých kurzech
a kompletní nabídku rodinného centra najdete
na www.letanek.cz. Těšíme se na vás a vaše
děti a přejeme vám příjemné podzimní dny.
Jitka Nosková, RC Leťánek

z města a okolí

Program
listopad 2016
4. 11. v 20.00
The Primitives Group / Ivan Hajniš
- koncert
Kultovní česká psychedelic-rocková skupina
vznikla v roce 1965 pod názvem Primitivové.
Na The Primitives Group se přejmenovala
v roce 1967. Skupina je označována za jednu
z prvních na světě, která na pódiu používala
výtvarnou stylizaci, ohňové, pyrotechnické
a kouřové efekty.
V roce 1967 kapela vystoupila na prvním
československém beatovém festivalu, o rok
později pak i na jeho druhém ročníku. Rozpadla se v roce 1969, když Ivan Hajniš emigroval.
Po svém odchodu z bývalého Československa
působil na americké a západoevropské bluesové scéně.
The Primitives Group hráli písně od skupin The Doors, The Fugs, The Pretty Things,
The Jimi Hendrix Experience, The Animals,
Mothers Of Invention nebo The Velvet Underground. Na Primitives Group navázala v 70.
letech skupina The Plastic People of the Universe. Vstup 200 Kč.
5. 11. v 19.00
Taneční country večer
Dovolujeme si vás pozvat na tradiční Taneční
country večer do Club Kina. Pojďte si s námi
společně užít legraci, zatančit pod vedením
Miloše Chrousta a poslechnout country písničky. NENÍ NUTNÉ umět tančit, vše se dozvíte
a zvládnete na místě. Rezervace vstupenek á
150 Kč na emailu jan.fara@seznam.cz nebo
tel. čísle 602 221 014.

6. 11. v 16.00
O Koblížkovi - pohádka pro děti
Babička připraví dědečkovi z poslední mouky
koblížka. Než vychladne na okénku, jde se
s dědečkem projít. Koblížek je ale neposeda,
odkutálí se do lesa, přelstí hladového zajíčka,
vlka i medvěda, na lišku však nestačí. Končí
v jejím bříšku a jen rychlá pomoc dětí ho vrátí
zpět do pohádky. Hraje divadlo Úsměv. Vstup
80 Kč.
9. 11. v 20.00
Cabaret Nekonečno
Soubor Přímá Oklika vás zve na večer plný písní, tance a zábavy. Můžete přijít kdykoli během
večera. Uslyšíte známé i méně známé šlágry,
které si zaručeně zazpíváte s námi. Nebude
chybět ani kankán. Přijďte se rozveselit nebo
rovnou přidat. Vstup 100 Kč.
13. 11. v 16.00
Vodnická pohádka
Milé děti, uvidíte pohádku o životě vodníků
a vodních víl v paláci celém z vody. Zajímá
vás říše podvodních bytostí, které jsou docela zelené? Mají city, kamarády a znají lásku?
To jsou všechno otázky, na které vám odpoví
náš malý vodnický muzikál. Budeme se těšit na
vaši návštěvu, a že si s námi zazpíváte některou
z četných písní, které uslyšíte a možná odejdete z divadla úplně zelení, stejně jako naši hrdinové. Vstup 80 Kč.
FOTO: archiv Club Kina

Kdy: 5. 11. v 17.00
Známý český varhaník Robert Hugo (kostel nejsvětějšího Salvatora) a český virtuóz světového
věhlasu - Jiří Stivín, nám představí Barokní hudbu jako inspiraci. Flétny mají v barokní hudbě
nezastupitelné místo a byly využívány jak sólově,
tak i v orchestrech a sborech. Ve spojení s varhanami je flétna limitována podobností zvukových
rejstříků a je na interpretech, jak se s tím vyrovnají. Z obsáhlé varhanní barokní literatury zazní
dvě sólové skladby největších skladatelů té doby.
Flétny v kontrastu s varhanním doprovodem i sólově umocní svým tónem pocit nenahraditelnosti
osobitých tónových barev, které jsou ovládány

20. 11., od 14.00 do 18.00
Bazar dětského oblečení, hraček a ostatních potřeb pro děti
Chcete koupit levně něco nového pro své děti?
Chcete prodat věci po Vašich dětech? Zveme
Vás na bazar, kde nakoupíte, co potřebujete,
nebo prodáte, co se Vám již nehodí.
Rezervace prodejních míst na clubkino@
clubkino.cz nebo na tel.: 604204588. Vstup
zdarma.
26. 11. v 19.30
Černošický ples
Srdečně Vás zveme na tradiční Podzimní černošický ples. K tanci a poslechu hraje skupina
Gambit.
Vstup 225 Kč. Rezervace vstupenek: tel.
602 221 014 nebo jan.fara@seznam.cz. Výtěžek z plesu bude věnován na dobročinné účely v Černošicích. Těšíme se na setkání! Jája
a Honza Farovi,
30. 11.
Hudební škola Pavel Hokr a Středisko volného času Všenory - koncerty dětí
Populární písničky, lidovky i rockové skladby
uslyšíte v podání mladých klavíristů, kytaristů
a flétnistů. Vstup zdarma.
• 17.00 - 1. koncert
• 18.30 - 2. koncert

-- Club Kino nabízí bohatý výběr programu, od
koncertů, přes taneční večery, až po divadelní
pohádky či bazary. --

Za kulturou a vzděláním do Modlitebny
JIŘÍ STIVÍN A ROBERT HUGO

18. 11. v 20.00
14. narozeniny Club Kina - Chicago 1930
Neblaze proslulá zákoutí podsvětí velkoměst.
Drsní gentlemani, burleska a veselé společnice, jazzová hudba a cigaretový dým - příznačné
to artikly večerních barů. Al Capone, přestřelky
a bitky jsou tu na denním pořádku, stejně jako
hojnost alkoholu přes zákaz prohibice a všeobecná zábava, kterou reprezentují kabaretní
čísla barových tanečnic. To vše a možná i více
můžete zažít na narozeninovém večírku Club
Kina. Cocktail bar v provozu, pohoštění zajištěno. Vstup zdarma.

dechem. Varhany - jeden z nejdůležitějších nástrojů - svou duchovní atmosférou probouzejí
v posluchači slavnostní pocity a nevšední nálady.
Více na http://cb.cz/cernosice/.

KŘIŽOVATKY: DISKUSNÍ VEČERY
S ČESKÝMI OSOBNOSTMI
Také tento rok v listopadu se v Církvi bratrské konají diskuzní večery pro veřejnost se zajímavými
českými osobnostmi, které se veřejně přiznávají ke křesťanské víře. Probíhat budou každou
středu od 19 hodin (kromě 16. 11.).
Pozvání přijali:
2. 11. Český psycholog PhDr. Mgr. Jeroným

Pozn.: Informace ke kulturním akcím, které
v Club Kinu pořádá město, případně další organizace, najdete v samostatných textech.

Klimeš, Ph.D pohovoří o současném pohledu na
vztahy a sex.
9. 11. Český astronom a publicista RNDr. Jiří
Grygar CSc. otevře téma „Velký třesk a Bible“
a vztahu vědy a víry obecně.
23. 11. Česká poslankyně a bývalá starostka
Černošic Mgr. Helena Langšádlová pohovoří o své zkušenosti s politickou angažovaností,
a nakolik je pro křesťana příležitostí prosazovat
dobré hodnoty nebo spíše cestou morálních a jiných kompromisů.
30. 11. Český senátor Mgr. Libor Michálek,
MPA, whistleblower známý kritikou a odhalováním korupčních praktik.
Vstupné zdarma.
Všechny akce se konají v Modlitebně Církve
bratrské (Hradecká 2192).
Pavel Paluchník, kazatel CB
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Dobřichovické adventní trhy
Kdy: sobota 26. listopadu, 10.00-18.00
Kde: zámek Dobřichovice
Předvánoční čas bez Adventních trhů v Dobřichovicích, to by snad již ani nebylo ono. Ty letošní proběhnou v sobotu 26. listopadu. Stejně jako v minulých letech se můžete těšit na
stánky s dárečky i různými dobrotami. Letos
je navíc připravena i prodejní výstava betlémů
z různých materiálů, například slámy či kůže.
A samozřejmě je připravený také bohatý program. V 11 hodin vystoupí děti ze ZUŠ Dobřichovice, ve 12 hodin začne dětská výtvarná
dílna a pečení. S 13. hodinou přijde na řadu

vystoupení sboru Chorus Angelus a o hodinu
později Kouzelník a klaun Roberto. Program
pro děti zakončí v 15.30 hodin Norská pohádka divadla Buchty a loutky. Zlatým hřebem trhů
pak bude již tradiční ohňostroj u řeky pod zámkem (17 hodin).
Strom splněných přání
V restauraci Zámecký had pak bude jako
každý rok stát „Strom splněných přání“. Jeho
prostřednictvím můžete již po jedenácté obdarovat děti z dětského domova Lety a děti
z pěstounských rodin pod organizací OSPOD.

„V loňském roce se nám podařilo díky Vám
obdarovat 142 dětí. Pokud i Vy byste měli zájem koupit dárek a udělat tak dětem radost,
přijďte kdykoli od 1. 11. 2016 do restaurace
Zámecký had, kde si ze stromku vyberete
obálku s přáním,“ říká organizátorka této již
tradiční akce Kristýna Pánková. „Dáreček zakoupíte, zabalíte, označíte jménem a věkem
dítěte a nejpozději do 20. 12. 2016 přinesete
do restaurace, kdy se dárky odvezou dětem.“
Seznam dárků a více informací u Kristýny Pánkové na tel. 736 761 394.
Dana Jakešová

Nové knihy v městské knihovně v Černošicích
Knihy pro dospělé:
BROWN, Sandra: Skryté zlo – detektivní
román;
BŘEZINA, Jiří: Polednice - česká napínavá
detektivka;
ČEPELKA, Miloň: Monology k živým
i mrtvým;
DAVOUZE, Marta: Loď v Bretani - další příhody autorky z jejího bretaňského domova, z jejích
cest do Česka a z dovolených po Evropě;
GIRGLE, Patrik: Vertigo - vítězný román 21.
ročníku Literární ceny Knižního klubu. Novela se
odehrává v 90. letech 20. století. Vypráví příběh
sedmnáctiletého Dušana, který v porevolučním
šílení žije svůj pomalý život, ve kterém se o své
místo na slunci perou jak hormony, tak nepochopení rodičů;
HALTER, Marek: Královna ze Sáby - historický román;
HARROD-EAGLES, Cynthia: Sbohem, Picadilly - román z 1. světové války;
HIGASHIDA, Naoki: A proto skáču - knížka popisující vnitřní svět třináctiletého chlapce
s autismem;
KELEOVÁ-VASILKOVÁ, Táňa: Rozbité štěstí
- román pro ženy;
KUDYNOVÁ, Věra: Má dáti dal - povídky;
LAUKKANEN, Owen: Profesionálové - kanadský kriminální román;
POTTER, Alexandra: Láska z Paříže - romantický příběh;
ROSAMUND, Lupton: Dokonalé ticho - 24.
listopadu se Angličanka Yasmin s desetiletou
hluchou dcerou Ruby vydají na cestu přes severní Aljašku. Pátrají po Rubyině otci Mattovi,
který se při katastrofálním požáru inuitské vesnice ztratil v polární divočině;
MTAWA, Nicole: Zloději hvězd: můj život v Africe - autobiografický příběh;
SEPETYS, Ruta: Sůl moře - historický román
z 2. světové války;
TARTT, Donna: Malý kamarád - strhující příběh jednoho horkého mississippského léta ze
sedmdesátých let 20. století. Malá Harrieta se
rozhodne objasnit a hlavně pomstít vraždu svého bratříčka;
TYLER, Anne: Špulka modré nitě - rodinná sága začíná ve 20. letech minulého století
a končí počátkem nového století;
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VONDRUŠKA, Vlastimil: Letopisy královské
komory. Jáchymovští démoni - historická
detektivka;
WEISS, Gabina: Diagnóza F50 - diagnóza
F50 souhrnně označuje poruchy příjmu potravy,
kterými dneska trpí mnoho žen a dokonce i dětí.
Novinářka Gabina Weissová je jedna z nich: bez
obalu vypráví své anorektické a bulimické minulosti, skutečný příběh.
Naučná literatura:
ŠTĚPÁNKOVÁ, Alena: Kronika města Černošice 2011 - 2015 (v knihovně pouze prezenčně);
BAUER, Jan: Hříchy a vášně přemyslovských králů - v knize nahlíží autor na přemyslovské vládce nejen jako na historické osobnosti,
ale hlavně jako na muže z masa a kostí. Muže
vášnivé, hříšné, plné lásky i nenávisti;
FILIP, Václav: Potomci slavných žijí mezi
námi - literární přepis dokumentárního cyklu
České televize. Je doplněn o nové informace,
vypravování a aktualizované rodokmeny jednotlivých rodin, které nebylo možno zařadit do televizního cyklu;
HÁJKOVÁ, Dagmar: Dívčí deníky Zdenky Kaizlové z let 1909 -1919 - o vánočních
svátcích roku 1909 si začne desetiletá dcera
zesnulého rakouského ministra financí Josefa
Kaizla psát deníky. Poslední stránky popsala
v červnu 1919. Deníky jsou unikátním svědectvím dospívání dívky z lepších společenských
kruhů v době předválečné a zejména v období
1. světové války;
HEMINGWAY, Mariel: Neviditelná dívka Mariel Hemingwayová popisuje dětství a mládí
prožité v rodině, jejíž členové byli sice obdařeni nadáním a slávou, avšak poznamenaly je
deprese, alkoholismus, schizofrenie, rakovina
a sebevraždy;
KOOP, Volker: Ať povstane Werwolf! - Ať
povstane - kdo nesouhlasí, jde proti nám! Tak
znělo heslo německých Werwolfů - „tajné organizace“, která se zrodila v posledních měsících
2. světové války na popud Heinricha Himmlera.
Kniha se fascinujícím způsobem věnuje tomuto
fenoménu;
REMEŠOVÁ, Michaela: Jen to klidně napište! - poslední rozhovor s hereckou legendou
Jiřinou Jiráskovou;

TERZANI, Tiziano: Ještě jedna jízda na kolotoči - kniha je cennou výpovědí o procesu vyrovnávání s fatální diagnózou. Může být inspirací
a povzbuzením pro všechny, kteří ve svém životě nebo v životě svých blízkých prožívají těžké
zkoušky. Je potvrzením zásady: každá krize je
zároveň šance;
VAŠÍČEK, Arnošt: Labyrint záhad: největší
tajemství Čech, Moravy a Slezska - A. Vašíček
tentokrát pátrá po největších záhadách u nás
a pokouší se je rozluštit s pomocí odborníků
i srovnáním s podobně tajemnými případy ze
světa.
Pro děti a mládež:
Poznáváme vesmír - poutavé vyprávění
a spousta informací, které dětem pomohou lépe
poznat vesmír, který nás obklopuje;
BRANDT, Ina: Soví kouzlo - dobrodružná
knížka;
BULACKIJ, Svjatoslav: Lodě - vše o fungování
lodí a ponorek;
CSONTOSOVÁ, Zuzana: Nejmocnější kouzlo - tři pohádkové příběhy, v nichž se to jen hemží vodníky, vílami a čarodějnicemi;
HERGÉ: Žezlo krále Ottokara. Tintinova
dobrodružství - komiks;
MARIANI, Viviana: Poznáváme dinosaury
- zajímavosti o tyranosaurech, triceratopsech
a dalších vyhynulých obrech - jak žili, jak vypadali a proč zmizeli z povrchu zemského;
ROWLING, Joanne K.: Harry Potter a prokleté dítě - fantasy;
WILSON, Jacqueline: To nejhorší na mé sestře - dívčí román.

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

