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Ocenění a slavnostní odhalení názvu Haly Věry Čáslavské
17. listopadu v podvečerních hodinách
byl slavnostně odhalen název Haly Věry
Čáslavské a současně jsme si připomněli výročí tohoto významného dne. Jak
ve své úvodní řeči pronesl Filip Kořínek, „důvodem ke spojení těchto dvou
událostí bylo datum vyjadřující důležitost svobody, protože boj za svobodu
a demokracii byl jednou z důležitých
osobních hodnot paní Věry“.
Akce se zúčastnilo zhruba 200 lidí, intimní atmosféru navodilo setmělé prostranství před halou,
které bylo až do odhalení světelného názvu osvíceno pouze svíčkami. Ceremoniál byl zahájen
nahrávkou Písně o mé zemi od Karla Černocha
a hned vzápětí vystoupil na pódium starosta Filip Kořínek. V úvodu zmínil osobnosti českého
sportovního světa spojené s Černošicemi (Luisu
Zacpálkovou, Vladimíra Vovku Kobranova, Milenu
Duchkovou) a pohovořil o paní Věře Čáslavské. Na
poslední chvíli se kvůli nemoci ze setkání omluvil
host programu, pan Dr. Alexandr Károlyi, ombudsman Českého olympijského výboru a Věřin dlouholetý známý a přítel. Namísto jeho proslovu však
zazněla báseň Miroslava Seiferta VERA 68.
Po gymnastickém vystoupení sportovců ze Sokola se starosta věnoval u příležitosti oslavy 17.
listopadu současnému stavu a vývoji naší společnosti. V proslovu, pracujícím ve více vrstvách s metaforou cesty společnosti lidí z temného údolí na
prosluněnou náhorní planinu, vyzval k aktivnějšímu

-- Nápis Hala Věry Čáslavské byl poprvé rozsvícen 17. listopadu. -3x FOTO: Petr Kubín

pokračování na str. 4

-- Dana a Petr Pánkovi
v sokolských krojích po celou dobu programu
drželi českou vlajku. --

-- I přes chladné počasí vystoupili gymnastky a gymnasté ze Sokola.
Zdalipak někdo z nich půjde ve stopách Věry Čáslavské? --

z radnice

Ocenění a slavnostní odhalení názvu Haly Věry Čáslavské
pokračování ze str. 1

obhajování hodnot demokracie a svobody, ale také
k pomoci a podpoře těm lidem, kteří z dosavadního vývoje naší společnosti měli menší prospěch
než ti šťastnější a úspěšnější, a kteří nyní svojí podporou populistických vůdců obracejí celou společnost špatným a velmi nebezpečným směrem.
Věra Čáslavská
Věra Čáslavská byla občankou našeho města
od roku 2009 (letos jí zastupitelstvem města bylo
uděleno i Čestné občanství) a v roce 2013 se stala
patronkou projektu výstavby sportovní haly u základní školy v Mokropsech. Halu podpořila nejen
svou účastí na akcích spojených s fundraisingem,
ale třeba i tím, že se osobně přimlouvala o věc
u ministrů a sportovních funkcionářů. Hala byla za
přítomnosti paní Čáslavské slavnostně otevřena na
začátku června letošního roku, a když Věra Čáslavská na konci srpna zemřela, jen asi 30 hodin poté
rada města potvrdila, že hala ponese její jméno.
Cena Komunální politik roku
Filip Kořínek již během slavnostní akce zmínil,
že Hala Věry Čáslavské je nominována na cenu
Projekt roku 2016. A 22. listopadu v odpoledních hodinách převzal v nově zrekonstruovaných

Vítání občánků
V pátek dne 4. listopadu přivítal letos podruhé pan starosta Filip Kořínek další nové občánky města Černošice v krásném prostředí
městského sálu na Vráži. Vítání se zúčastnilo
12 narozených dětí spolu se svými rodiči a ve
většině případů i celými rodinami. Kulturní
program pro naše nejmenší připravila Základní umělecká škola Černošice, jejíž studenti
zahráli několik skladeb na různé hudební
nástroje. Tímto jim za jejich vystoupení moc
děkujeme.
Vítání nových občánků je velmi příjemnou
místní tradicí, kterou chceme držet a roztomilé přírůstky naší místní komunity vždy náležitě
přivítat a odměnit malým dárkem. Těšíme se
na setkání s dalšími šťastnými maminkami
a tatínky a jejich dítky.
Další vítání občánků plánujeme na 19. května 2017 od 16.00 hod. opět v městském
sále v Centru Vráž. Přihlásit se můžete již nyní
na emailu eva.rehorova@mestocernosice.cz,
nebo na telefonu 221 982 526.
Eva Řehořová, matrikářka
FOTO: Pavel Blaženín

prostorách Akademie veřejného investování Ministerstva pro místní rozvoj ocenění Komunální politik
roku 2016 za projekt Sportovní Haly Věry Čáslavské v kategorii Sport a veřejné zdraví.
Princip soutěže spočívá v tom, že jsou do ní přihlašovány zajímavé inspirativní projekty uskutečněné ve městech a obcích, za nimiž stojí výrazné
osobnosti z řad komunálních politiků. S projekty se
lze přihlašovat do osmi soutěžních kategorií a z vítězů jednotlivých kategorií je pak vybrán celkový vítěz soutěže, který získá titul Komunální politik roku
2016. Pro letošní rok se jím stala starostka města
Kouřim Zuzana Čihákova za projekt Posilování komunity dobrovolnickou prací a dárcovstvím, který
byl vítězem kategorie Sociální projekt roku.
Soutěž Komunální politik roku pořádá druhým
rokem redakce časopisu Moderní obec a její vydavatel Profipress s. r. o., spolupořadateli jsou Svaz
měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv
ČR. Patronát této akce převzala ministryně pro
místní rozvoj, Karla Šlechtová. Vítězové si odnesli
Dobré srdce – originální skleněnou plastiku z českého křišťálu, kterou vyrobili skláři z Nového Boru,
dále diplom a šeky na 20 tisíc korun pro své obce
a města.
Adéla Červenková

Parkování v centru
FOTO: archiv MěÚ Černošice

Všude, kde je časově omezené parkování,
budou tato pravidla nově platit i o víkendech.
Ve městě máme v současné době časově
omezené parkování v Karlštejnské ulici před
vilou Tišnovských (budoucí radnicí) a za kři-

Omluva
-- Starosta na začátku listopadu slavnostně
přivítal 12 nových spoluobčánků, které na
akci doprovodily celé rodiny. --

4

Dne 31. 10. 2016 uzavřelo Město Černošice
s Mgr. Janem Matouškem Dohodu o narovnání, jejíž součástí je následující omluva:
Město Černošice se omlouvá panu Mgr.
Janu Matouškovi, že jeho odvolání z funkce

FOTO: archiv MěÚ Černošice

-- Filip Kořínek se „šekem“ na 20.000 Kč,
které získal v rámci ocenění pro své město --

žovatkou s Riegrovou ulicí směrem k centru.
Dále pak v ulicích Kazínská a Vrážská. Ve
Vrážské ul. se jedná konkrétně o parkování
před vlakovou zastávkou, parkovací pruh mezi
Riegrovou ulicí a Hotelem Kazín, a parkovací pruh u Centra Vráž, podél hlavní silnice.
Všechna tato parkovací stání jsou umístěna
u obchodů a služeb, a proto bylo v minulosti
parkování na nich časově omezeno na 2 hodiny ve všední dny v době od 8:00 do 18:00
hodin. O víkendech omezení neplatilo.
S odstupem času se však ukázalo, že o víkendech jsou tato místa obsazená automobily zaparkovanými po celý den. Zákazníci
pak nemohou pohodlně zaparkovat, když
jdou o víkendu do cukrárny, restaurace či
obchodu. Rozhodli jsme se proto parkování
na vyjmenovaných plochách časově omezit
i o víkendech. Od 1. prosince bude na všech
dosavadních parkovacích plochách, u nichž
je časově omezené parkování, možné zaparkovat v čase od 8.00 do 18.00 hodin na dvě
hodiny od pondělí do neděle.
Ke krátkodobému zaparkování v centru je
možné využít celý parkovací pruh ve Vrážské
ulici (od Riegrovy ul. ke Kazínu). Vyhrazené
stání pro vozíčkáře, které sloužilo tehdejší ordinaci, bylo odstraněno.
Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic

vedoucího odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Černošice ke
dni 30. 9. 2013, na základě usnesení Rady
města Černošice č. R/96/28/2013 ze dne
23. 9. 2013, provedlo na základě nedostatečně validních informací, a že způsob jeho
odvolání z funkce se negativním způsobem
dotkl jeho profesní pověsti a osobní cti.

z radnice

Jednou větou...

rovny, a v budově v Komenského ulici přístavbu
šaten.

• Časově omezené parkování - na 2 hodiny
v centru Černošic a u Centra Vráž a na 20 minut
přímo u železniční zastávky Černošice – bude
nově rozšířeno i na víkendové dny, aby byla
zajištěna dobrá dostupnost místních obchodů
a provozoven po celý týden.

• Zakázku na „Zajištění technické a odborné
pomoci při správě, provozu a údržbě vodohospodářské infrastruktury na území města Černošice“ získala černošická společnost AquaConsult, která obdobnou činnost (ve větším
rozsahu) zajišťovala doposud; město od nového
roku převezme uzavírání smluv, provádění odečtů vodoměrů a fakturaci.

• Na všechny městem pořádané kulturní akce
se vstupným mají senioři nad 65 let slevu
20-30 %.
• Na Hale Věry Čáslavské byl 17. listopadu
slavnostně odhalen a rozsvícen nápis Hala Věry
Čáslavské.
• V anketě o projekt roku (komunálního politika roku), kterou pořádá časopis Moderní obec
pod záštitou ministryně pro místní rozvoj, zvítězil
v kategorii Sport a veřejné zdraví náš projekt
sportovní haly.
• Letošní opravy výtluků a propadlin na silnicích
vyjdou na cca 1 milion korun – provede je na
přelomu listopadu a prosince firma Šlehofer,
která nám již několik let drží stejné, tehdy vysoutěžené výhodné ceny.
• Rada města rozhodla zadat zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci 11 ulic:
Mládežnická, U Mlýna, U Vodárny, V Dolích,
Olbrachtova, Gogolova, Karlická, Voskovcova
a Slovenská, a dále (samostatně řešené) Školní
a K Lesíku.
• ČEZ podnikl další krok k tomu, aby na naši
žádost časem zmizela velká zděná trafostanice,
která hyzdí a zabírá prostor před školní kuchyní
– její obsah bude přemístěn do mnohem menšího zařízení na protější straně ulice.
• Do finále se blíží stavba nového centrálního
vchodu a šaten, a také přístřešku na kola, v naší
základní škole; rada města na žádost školy nově
nechává zpracovat návrh přístavby dílen a sbo-

• Do výběrového řízení na dodávku vnitřního vybavení nábytku do Café Vera ve sportovní hale
předložila z 10 oslovených firem nabídku jen
jedna jediná – nakonec ale od zakázky ustoupila; upravíme její rozsah (typizovaný nábytek
nakoupíme sami) a budeme zakázku vypisovat
znovu.
• Majitelé betonárny předložili městu studii,
podle které by na místě stávající betonárny navrhovali postavit přízemní restauraci s několika
beachvolejbalovými hřišti; výbor pro územní
plánování konstatoval, že takové využití v tomto
prostoru územní plán umožňuje.
• V ulici Zd. Lhoty byl od křižovatky s Říční vybudován nový úsek chodníku.

stavebních částí; současně rada také rozhodla
o úpravě projektu v některých důležitých bodech – například o zateplení fasády, rozšíření
veřejného prostranství v úrovni ulice a zateplení
podkroví takovým způsobem, aby se zde vytvořila rezerva pro možné budoucí dobudování
kanceláří.
• Děkujeme panu Paušovi, že citlivou rekonstrukcí fasády objektu Libuše výrazně pomohl
lepšímu vzhledu centrální části Mokropes.
• Vedení města uložilo všem svým pěti školám,
aby i ony na svých webech zveřejňovaly všechny
nově uzavírané a všechny starší, dosud aktivní
smlouvy, jako je zveřejňuje již delší dobu samo
město.
• Za 150 tisíc Kč necháváme zpracovat projekt
na rekultivaci bývalé skládky U Dubu – bude vycházet z nedávno dokončené analýzy rizik a po
jeho dokončení budeme moci žádat o dotaci.
• Ahold získal stavební povolení na vybudování pohledově vhodnějšího přístřešku pro vozíky
(na žádost města) – půjde o kovovou konstrukci
s transparentním sklem, přímo navazující na budovu obchodu.
• Přeji Vám klidné a radostné Vánoce a všechno nejlepší do Nového roku.
A děkuji za veškeré podněty,
podporu, vstřícnou komunikaci – pro černošickou komunitu je radost pracovat ;-).
Filip Kořínek, starosta
filip.korinek@mestocernosice.cz

FOTO: archiv MěÚ Černošice

• Na probíhající rekonstrukci vily Tišnovských
se objevily první vícepráce související se stavem
budovy zjištěným po odhalení některých jejích

Příští veřejné zasedání
zastupitelstva se koná
14. 12. 2016
v 19.00 v Club Kině.

Vodné, stočné a uzavírání smluv s odběrateli zajišťuje město
Od 1. 1. 2017 bude uzavírání smluv s odběrateli (vodné a stočné) zajišťovat město, stejně tak
jako fakturaci vodného a stočného. Dosud tuto
činnost vykonávala na základě plné moci společnost AQUACONSULT, s. r. o. Pokud budete

Provoz úřadu
o vánocích
Úřad bude ve dnech
23. a 30. prosince 2016
pro veřejnost uzavřen.

potřebovat uzavřít novou smlouvu či změnit údaje v té stávající, obracejte se od Nového roku na
odbor investic a správy majetku. Přímý kontakt:
Petra Hlavičková, tel. č. 221 982 513, e-mail:
petra.hlavickova@mestocernosice.cz. Fakturaci

vodného a stočného od Nového roku zajišťuje
finanční odbor. Kontakt na fakturantku bude
uveden na fakturách.
Jiří Jiránek

VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO
Město Černošice přijme na volné pracovní místo technicko-organizačního pracovníka.
Druh práce a místo výkonu práce: výkon práce v organizačním i operačním provozu
hasičské jednotky.
Pracovní poměr na dobu neurčitou, pracoviště Černošice. Nástup od 1. 1. 2017.
Bližší informace naleznete na www.mestocernosice.cz, v sekci úřední deska – volná pracovní
místa, nebo na telefonním čísle 778 547 778 – Tomáš Havlík.
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příspěvky po stylistické stránce. Nevyžádané rukopisy, fotografie ap. se nevracejí. | Uzávěrka příštího čísla je v pondělí 12. prosince v 10.00.
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z radnice

Pronájem nové sportovní haly u základní školy v Mokropsech
Prostory Haly Věry Čáslavské slouží v dopoledních a časných odpoledních hodinách ve všedních dnech jako tělocvična pro žáky základní školy. V pozdějších hodinách a o víkendech je možné si halu pronajmout za účelem konání různých sportovních aktivit. Aktuální rozpis
pravidelných pronájmů najdete na nově spuštěných webových stránkách
www.halaverycaslavske.cz.
V hale je vybavení pro následující sporty: basketbal, florbal, badminton,
stolní tenis, nohejbal, volejbal, atletika, gymnastika, házená, fotbal. Z provozních důvodů lze házenou hrát pouze bez použití házenkářského vosku
a fotbal si zde zahrají jen děti do 12 let.
Pokud budete mít zájem o pravidelné či dlouhodobé pronájmy, kontaktujte, prosím, Adélu Červenkovou s informacemi na jaký sport, na
kolik hodin, v jakém rozsahu haly - od jedné třetiny (kurt na volejbal,
badminton apod.) až po celou halu (házená, florbal) a v jakém časovém
rozpětí na emailu adela.cervenkova@mestocernosice.cz nebo na tel.
č. 602 342 655.

V případě zájmu o jednorázový krátkodobý pronájem si můžete prostory
rezervovat přes rezervační systém, který je součástí výše uvedených webových stránek. Pokud byste si chtěli halu nejdříve prohlédnout, kontaktujte, prosím, správce haly Pavla Ruffra na tel. č. 727 850 539 nebo emailu
pavel.ruffr@mestocernosice.cz.

Adéla Červenková, odbor kultury

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)

Ze 78. jednání Rady města Černošice (24. 10. 2016)
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJEtKU
Rada města Černošice:
• souhlasí 1. s realizací veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby s názvem „Občerstvení/
café VERA - vnitřní vybavení“, 2. s termínem konání komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek dne 4. 11. 2016 od 9:10 hodin; schvaluje
1. zadávací dokumentaci a návrh smlouvy o dílo
k zakázce „Občerstvení/café VERA - vnitřní vybavení“, 2. postup dle části III. odst. 4 vnitřního
předpisu č. 5 o zadávání veřejných zakázek; stanoví, že zadavatel jmenuje komisi pro otevírání
obálek a posouzení a hodnocení nabídek ve složení: Jiří Jiránek, Martin Votava, Pavla Hoppová.
FINANČNÍ ODBOR
Rada města Černošice schvaluje rozpočtové
opatření č. 108.
ÚSEK PRÁVNÍ
Rada města Černošice:
• schvaluje Kupní smlouvu č. 420/2016 dle
přílohy tohoto usnesení mezi městem Černošice
a paní V.J., panem J.M., panem K.M. a panem
K.V. na odkoupení pozemku parc. č. 4182/23
v obci a k. ú. Černošice o výměře 3617 m2 za
cenu 397.870 Kč;
• souhlasí s návrhem Obecně závazné vyhlášky č. 3/2016, kterou se mění obecně závazná
vyhláška č. 1/2015 o ochraně veřejného pořádku; doporučuje zastupitelstvu města vydat
obecně závaznou vyhlášku;
• bere na vědomí zprávu hodnotící komise
o posouzení a hodnocení nabídek v rámci veřejné zakázky „Nákup CAS 20 2SR pro město Černošice“; rozhodla uzavřít kupní smlouvu s vítězným uchazečem KOBIT - THZ s.r.o., se sídlem
Tovární 123, 538 21 Slatiňany, IČ: 15053920
v rámci veřejné zakázky „Nákup CAS 20 2SR
pro město Černošice“ za celkovou kupní cenu
6.995.000 Kč bez DPH;
• bere na vědomí zprávu hodnotící komise
o posouzení a hodnocení nabídek v rámci veřejné zakázky „Nákup CAS 30 2SVH pro město Černošice“; rozhodla uzavřít kupní smlouvu s vítězným uchazečem KOBIT - THZ s.r.o.,
se sídlem Tovární 123, 538 21 Slatiňany, IČ:
15053920 v rámci veřejné zakázky „Nákup
CAS 30 2SVH pro město Černošice“ za celkovou kupní cenu 6.348.000 Kč bez DPH.
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NÁVRHY ČLENŮ RADY MĚSTA
Rada města Černošice schvaluje program
17. zasedání zastupitelstva města.
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A CESTOVNÍHO
RUCHU
Rada města Černošice:
• revokuje usnesení č.R75/22/2016 ze dne
12. 9. 2016; souhlasí s předloženou nabídkou
na úklid haly a WC u školního hřiště od pana Davida Dvořáka IČ: 86571192 se sídlem Štichova
654/54, 149 00 Praha 4 za částku 29.575
Kč měsíčně; schvaluje smlouvu č. 388/2016
o úklidu sportovní haly mezi městem Černošice
a panem Davidem Dvořákem IČ: 86571192 se
sídlem Štichova 654/54; rozhoduje o výjimce
z počtu předložených nabídek dle čl. 4.1 vnitřního předpisu č. 5 (směrnice města o zadávání
veřejných zakázek);
• souhlasí s cenovou nabídkou firmy Lita Sport
s.r.o. na vybavení Haly Věry Čáslavské sportovním vybavením v hodnotě 106.873 Kč; schvaluje smlouvu č. 427/2016 o nákupu sportovního
vybavení pro halu mezi městem Černošice a firmou Lita sport s.r.o. IČ: 29015189 se sídlem
Kodymova 2526/4.
ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ
Rada města Černošice:
• schvaluje 1. postup pro nákup služebního
vozidla Škoda Fabia 1,2 TSI – modrá, 2. smlouvu CES č. 421/2016, 3. rozpočtové opatření č.
103 dle přílohy; rozhoduje o výjimce dle čl. 5.1
vnitřního předpisu č. 5 (směrnice města o zadávání veřejných zakázek); souhlasí s nákupem
služebního vozidla od firmy AUTO JAROV, s.r.o.,
Osiková 2, 130 00 Praha 3, IČ: 45789584
v hodnotě 230.578,51 Kč bez DPH;
• 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 nákupem od firmy JAST-CZ
spol. s r.o. IČO: 63478757, Kvítkovická 1386,
76361 Napajedla, za 33.218,19 Kč bez DPH.
ÚTVAR INTERNÍHO AUDITU
Rada města Černošice schvaluje nákup pracovních stejnokrojů PSII od firmy Kněžek s.r.o.,

Palkovice 597 za celkovou cenu 46.076,80 Kč
včetně DPH a dopravy.
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
A ZDRAVOTNICTVÍ
Rada města Černošice schvaluje Memorandum o spolupráci mezi Yourchange, o.p.s.
a městem Černošice (CES 423/2016).
ODBOR TECHNICKÝCH SLUŽEB
Rada města Černošice:
• souhlasí s udělením výjimky z vnitřního předpisu č. 5 „Zadávání veřejných zakázek“ dle bodu
4.1 při nákupu OSB desek na opravu lávky
v Černošicích od firmy Pavel Mrázek, Ke Kapličce 250/7, 143 00 Praha 12, IČ 45296146 za
celkovou cenu 32.262 Kč;
• schvaluje 1. výjimku dle čl. 4.1. vnitřního
předpisu č. 5 - Zadávání veřejných zakázek
z předloženého počtu nabídek a souhlasí se
zadáním veřejné zakázky jedinému uchazeči,
2. výběr nabídky firmy Garni spol. s r.o., Opletalova 138, 403 31 Neštěmice, IČ 46709525
na nákup 48 t posypové průmyslové soli v 25
kg pytlích za celkovou cenu 145.142 Kč vč.
DPH a dopravy, 3. Smlouvu o dílo mezi městem
a Garni spol. s r.o., Opletalova 138, 403 31
Neštěmice, IČ 46709525 o nákupu průmyslové
posypové soli.
BODY PROGRAMU DODATEČNĚ ZAŘAZENÉ
ČI UPRAVOVANÉ
Rada města Černošice:
• schvaluje smlouvu č. 428/2016 o svozu
a zneškodnění směsného komunálního odpadu
mezi městem Černošice a firmou Rumpold – P
s.r.o., IČ: 61778516 se sídlem Oslavská 27,
301 44 Plzeň;
• schvaluje 1. výběr zhotovitele (poskytovatele) studie proveditelnosti k projektovému záměru
s pracovním názvem „Infrastruktura ZŠ Černošice“, kterým je společnost ALTA PRO, s.r.o.,
IČ 24850128, se sídlem Za Hládkovem 981/7,
16900, Praha 6 - Střešovice pro nejnižší nabídkovou cenu ze 4 oslovených společností v rámci
veřejné zakázka malého rozsahu I. kategorie, 2.
smlouvu CES 429/2016 mezi městem Černošice a společností ALTA PRO, IČ 24850128,
se sídlem Za Hládkovem 981/7, 16900, Praha
6 - Střešovice na zpracování studie proveditel-

z radnice
nosti s příslušnými přílohami pro projektový záměr „„Infrastruktura ZŠ Černošice“” v souladu
s podmínkami výzvy č. 47 IROP - Infrastruktura
základních škol SVL, za cenu 16.000 Kč bez
DPH, 3. rozpočtové opatření č. 106;
• schvaluje 1. uzavření Konfirmace smlouvy
o sdružených dodávkách elektrické energie
(CES č. 431/2016) dle uskutečněného burzovního obchodu na burze POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. dne 11. 10. 2016

mezi městem a firmou Amper Market, a.s, IČO:
24128376, se sídlem Antala Staška 1076/33a,
Praha 4 pro rok 2017, 2. uzavření Konfirmace
smlouvy o sdružených dodávkách zemního plynu (CES č.430/2016) dle uskutečněného burzovního obchodu na burze POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. dne 11. 10. 2016
mezi městem a firmou Amper Market, a.s, IČO:
24128376, se sídlem Antala Staška 1076/33a,
Praha 4 pro rok 2017;

• schvaluje Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č.
467/2015 o pojištění odpovědnosti mezi městem Černošice a pojistitelem UNIQA pojišťovna,
a.s. IČ: 492 40 480, sídlem: Praha 6, Evropská
136, PSČ: 160 12, kterým se přidává sleva za
příznivý škodní průběh.

Ze 79. jednání Rady města Černošice (7. 11. 2016)
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJEKTU
Rada města Černošice:
• bere na vědomí nutnost provedení oprav
výtluků a nerovností na místních komunikacích;
schvaluje 1. výjimku ze směrnice města o zadávání veřejných zakázek dle části třetí - bodu
4 - přímé oslovení jednoho uchazeče, 2. uzavření smlouvy o dílo č. CES 434/2016 mezi
městem Černošice a společností Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.; souhlasí s cenovou
nabídkou spol. Stavební společnost Šlehofer,
s.r.o., IČ.: 27146324 se sídlem Prvomájová č.
ev. 2111, Praha 16 - Radotín za celkovou cenu
851.458,46 Kč bez DPH;
• revokuje usnesení Rady č. R/69/19/2016
ze dne 25. 7. 2016, kterým byl odsouhlasen Středočeským Krajem předložený návrh
smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů při
rekonstrukci silnice II/115; souhlasí s uzavřením smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů č. CES 346/2006 mezi městem Černošice
a Středočeským Krajem, IČ: 70891095 se
sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 - Smíchov za účelem společného postupu při zajištění zadávacího řízení pro veřejnou zakázku na
projekční a stavební práce, včetně uzavření příslušných smluv pro rekonstrukci silnice II/115
v Černošicích, předmětem smlouvy je závazek
města se finančně spolupodílet na nákladech
spojených s výstavbou dešťové kanalizace, a to
ve výši 27,24 % z celkových finančních nákladů akce, což v předpokládaných nákladech činí
4.937.331,50 Kč vč. DPH (cena byla vypočtena
na základě poměru odvodňovaných ploch - cena
za 1 m2 kanalizace, která je následně násobena
plochou chodníků a místních komunikací);
• bere na vědomí informace o možnosti připojení na stávající plynovodní řad v ul. Husova
a jeho prodloužení pro účely napojení budoucí
MŠ Husova v Černošicích; schvaluje návrh
a uzavření Smlouvy o podmínkách napojení,
o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní (CES č. 436/2016) se společností GasNet,
s.r.o., IČ: 27295567, Klíšská 940/96, Klíše,
400 01 Ústí nad Labem;
• schvaluje 1. zadávací dokumentaci a návrh
smlouvy o dílo k zakázce „Projektová dokumentace pro rekonstrukci místních komunikací“, 2.
postup dle části III. odst. 4 vnitřního předpisu č.
5 o zadávání veřejných zakázek; souhlasí s termínem konání otevírání obálek a hodnocení nabídek dne 1. 12. 2016 od 9:10 hodin; pověřuje
Jiřího Jiránka, Petra Wolfa a Slávku Kopačkovou
jako členy komise pro otevírání a hodnocení nabídek, a jako náhradníky komise pověřuje Tomáše

Havránka, Matěje Rychlého a Martina Votavu;
ukládá OISM oslovit vybrané projekční kanceláře společnost EKIS spol. s r.o., PPU spol. s.r.o.
a Ing. Tomáše Hockeho k předložení cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace;
• bere na vědomí informace Povodí Vltavy,
s. p. k neprovedení úprav břehů dle předešlých jednání; revokuje 1. bod III. usnesení
R/68/7/2016, kterým bylo schváleno rozpočtové opatření pro úhradu částky 126.082 Kč na
úpravu zemního u jezu v Černošicích spol. VLK
s.r.o., IČ: 61460079, 14700 Praha - Braník,
Na dlouhé mezi 886/27, 2. bod IV. 1. usnesení R/68/7/2016, kterým bylo uloženo odboru
investic a správy majetku objednat úpravu zemního tělesa u jezu v Černošicích u spol. VLK
s.r.o., IČ: 61460079, 14700 Praha - Braník,
Na dlouhé mezi 886/27, 3. bod IV. 2. usnesení
R/68/7/2016, kterým bylo uloženo finančnímu
odboru zapracovat rozpočtové opatření do rozpočtu 2016;
• bere na vědomí informace o vyhlášeném
programu Ministerstva financí na rozvoj a obnovu
materiálně technické základny regionálních škol;
souhlasí s přípravou a podáním žádosti o poskytnutí dotace na přístavbu učebny dílen a sborovny
v ZŠ Černošice, Mokropsy; schvaluje 1. záměr
města objednat studie přístavby přímým oslovením několika vybraných projekčních kanceláří,
2. rozpočtové opatření č. 118; ukládá OISM 1.
zpracovat a podat žádost o poskytnutí dotace na
projekt uvedený v usnesení pod bodem II, 2. zadat zpracování studie přístavby;
• souhlasí s výběrem nejvhodnější nabídky společnosti Life & furniture s.r.o., IČ: 29159547,
sídlem: Břeňkova 2111/7, 301 00 Plzeň na dodání vnitřního vybavení do café VERA za cenu
378.517 Kč bez DPH; schvaluje 1. uzavření
kupní smlouvy (CES 440/2016) mezi společností Life & furniture s.r.o., IČ: 29159547, sídlem: Břeňkova 2111/7, 301 00 Plzeň a městem
Černošice na dodání vnitřního vybavení do café
VERA, 2. rozpočtové opatření č. 114;
• souhlasí 1. s posunem termínu pro rozšíření
komunikace k ČOV podle návrhu společnosti TALLWIDE, s.r.o., IČ 01645072, se sídlem
Chrudimská 768, Černošice, do 30. 6. 2017,
2. s uzavřením dodatku č. 1 (CES 390/2015/1)
k plánovací smlouvě ze dne 7. 7. 2015 o podmínkách provedení stavby „Rozšíření příjezdové
komunikace v čistírně odpadních vod na pozemku parc. č. 4271/2“ podepsané v souvislosti
s vybudováním mycího centra osobních vozidel
v Radotínské ulici v Černošicích;
• souhlasí se zadáním zpracování studie a jednostupňové projektové dokumentace pro pří-

stavbu šaten k ZŠ Černošice v Komenského
ulici;
• souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 ke
Smlouvě o dílo (CES 126/2/2016) se společností EKOSTAVBY Louny, s.r.o., IČ: 10442481
na akci „Rekonstrukce místních komunikací
v Černošicích - IV. etapa“, kterým se sníží celková cena díla dle skutečně provedených prací
o 73.569,97 Kč bez DPH;
• bere na vědomí informace o veřejné zakázce na poskytovatele služeb „Zajištění technické
a odborné pomoci při správě, provozu a údržbě
vodohospodářské infrastruktury na území města
Černošice“; souhlasí s výběrem nejvhodnější nabídky společnosti AQUACONSULT, spol.
s r.o., IČ: 47536209, se sídlem Dr. Janského
953, Černošice, na poskytování služeb „Zajištění technické a odborné pomoci při správě, provozu a údržbě vodohospodářské infrastruktury
na území města Černošice“ za celkovou cenu
4.800.000 Kč bez DPH za celou dobu plnění
veřejné zakázky, tj. od 1. 1. 2017 do 31. 12.
2020, což činí 1.200.000 Kč bez DPH ročně;
schvaluje uzavření smlouvy (CES 433/2016)
mezi společností AQUACONSULT, spol. s r.o.
a městem Černošice na poskytování služeb „Zajištění technické a odborné pomoci při správě,
provozu a údržbě vodohospodářské infrastruktury na území města Černošice“ dle přílohy č. 1
k tomuto usnesení;
• souhlasí 1. s realizací veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby s názvem „Posun zábradlí
mezi cyklostezkou a jezem v Černošicích“, 2.
s termínem konání komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek dne 29. 11. 2016 od
9:10 hodin; schvaluje 1. zadávací dokumentaci
a návrh smlouvy o dílo k zakázce „Posun zábradlí mezi cyklostezkou a jezem v Černošicích“, 2.
postup dle části III. odst. 5 vnitřního předpisu č.
5 o zadávání veřejných zakázek; pověřuje Jiřího
Jiránka, Martina Votavu a Petru Hlavičkovou jako
členy komise pro otevírání obálek a hodnocení
nabídek;
• schvaluje smlouvu č. 401/2016 o smlouvě
budoucí o zřízení služebnosti mezi městem Černošice a společností Česká telekomunikační
infrastruktura a.s. IČ: 04084063, sídlem: Praha
3, Olšanská 2681/6, PSČ: 130 00 pro uložení
podzemního komunikačního vedení do pozemku parc. č. 1352/6, 1352/11, 1542, 1412,
1515, 1163/34 a 1163/1 všechny v obci a k. ú.
Černošice ve vlastnictví města Černošice v ulicích Husova, Alešova a Smetanova. Za předpokladu celkového maximálního rozsahu věcného
břemene 473 m bude finanční náhrada činit
82.300 Kč bez DPH;
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• souhlasí 1. s realizací veřejné zakázky na
výběr pojistitele pro „Pojištění majetku města
Černošice a jím zřízených příspěvkových organizací“, 2. s termínem konání komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek dne 25. 11.
2016 od 10:00 hod; schvaluje výzvu, zadávací
dokumentaci a přílohy k zadávací dokumentaci
pro „Pojištění majetku města Černošice a jím
zřízených příspěvkových organizací“; pověřuje
Veroniku Roubíčkovou, Mgr. Lenku Bouchalovou Drábkovou a Ing. Janu Ullrichovou jako
členy komise pro otevírání obálek a hodnocení
nabídek; ukládá OISM uveřejnit výzvu společně se zadávací dokumentací k veřejné zakázce
na výběr pojistitele pro „Pojištění majetku města Černošice a jím zřízených příspěvkových
organizací“;
• souhlasí s objednáním instalace vánoční
výzdoby podle cenové nabídky společnosti
ELTODO-CITELUM, s.r.o., IČ 25751018, sídlo
Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4, ve výši
46.222 Kč vč. DPH;
• bere na vědomí informace o změně rozsahu stavebních prací souvisejících s rekonstrukcí
budovy č. p. 259; souhlasí s přípravou realizace zateplení namísto původní opravy omítky,
s odlišným zateplení půdního prostoru pro možnost využití na kancelářské prostory, s přidáním
střešních oken, se zesílením podlah v podkroví,
s odlišeným provedením dodatečných izolací
proti zemní vlhkosti a s větším rozsahem bouracích prací uvnitř stavby.
FINANČNÍ ODBOR
Rada města Černošice schvaluje rozpočtové
opatření č. 113.
ÚSEK PRÁVNÍ
Rada města Černošice schvaluje Pravidla
pro zveřejňování smluv v registru smluv a na
webových stránkách příspěvkových organizací
zřízených městem Černošice; ukládá ředitelům
příspěvkových organizací, zřízených městem
Černošice, o dodržování Pravidel pro zveřejňování smluv v registru smluv a na webových stránkách příspěvkových organizací.
ODBOR VEDENÍ MĚSTA
Rada města Černošice souhlasí 1. s přímým
zadáním veřejné zakázky malého rozsahu III.
kategorie (v souladu s bodem 4.1. Vnitřního
předpisu č. 5 - Směrnice o veřejných zakázkách) z důvodu časového harmonogramu pro

potřeby potenciální dotační výzvy, 2. s výjimkou
z předloženého počtu nabídek (ibid.), jelikož na
základě výzvy byly do stanoveného termínu doručeny dvě nabídky; schvaluje 1. výběr dodavatele v rámci zakázky malého rozsahu „Pořízení
projektové dokumentace pro rekultivaci bývalé
skládky U Dubu, Černošice“ společnost Vodní
zdroje Ekomonitor spol. s r.o., IČ 15053695,
se sídlem Píšťovy 820, Chrudim III, za cenu
125.000 Kč bez DPH (tj. 151.250 Kč vč. DPH),
2. smlouvu o dílo CES 432/2016 mezi městem
Černošice a společností Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., IČ 15053695, se sídlem Píšťovy
820, Chrudim III, za cenu 125.000 Kč bez DPH
(tj. 151.250 Kč vč. DPH).
ODBOR DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
Rada města Černošice schvaluje uzavření
smlouvy o spolupráci Českou zemědělskou univerzitou v Praze se sídlem, Kamýcká 129, 165
00 Praha 6, IČO 60460709, CES č. 438/2016,
za účelem zajištění studijního programu pro seniory v Domě s pečovatelskou službou.
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
A ZDRAVOTNICTVÍ
Rada města Černošice bere na vědomí 1. zápis ze 17. zasedání sociální komise dne 31. 10.
2016, 2. žádost byla FCH Neratovice ze dne
12. 10. 2016 o dotaci na provoz charitní služby
pro rok 2017, žádost je třeba podat v grantovém
řízení pro rok 2017; ukládá úseku sociální pomoci písemně informovat FCH Neratovice na
grantové řízení pro rok 2017.
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A CESTOVNÍHO
RUCHU
Rada města Černošice souhlasí s podporou
akce vánočního koncertu sboru Chorus Angelus (IČ: 62939882, sídlo Riegrova 1209, Černošice), který se uskuteční 16. 12. 2016 v Hale
Věry Čáslavské, a to ve smyslu zajištění technické podpory, prominutí nájemného a poskytnutí
prostor haly k celodennímu užívání.
BODY PROGRAMU DODATEČNĚ ZAŘAZENÉ
ČI UPRAVOVANÉ
Rada města Černošice:
• souhlasí s cenovou nabídkou ing. arch. Jana
Voltra, IČ.: 88881857 se sídlem Na Pohoří 69,
273 53 Hostouň, pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu pro územní a stavební řízení (DSP) rozšířené o řešení stavebních detailů

pro stavbu „Odpočívadlo v ul. Na Skále, Černošice“ za cenu 33.000 Kč (není plátcem DPH);
• schvaluje 1. výjimku z vnitřního předpisu
o zadávání veřejných zakázek dle části třetí,
bodu 4.1 (přímé oslovení jednoho dodavatele),
2. návrh smlouvy o dílo (CES č. 442/2016)
s projektantem ing. arch. Janem Voltrem, jejímž
předmětem je zhotovení projektových prací, 3.
rozpočtové opatření č. 117;
• souhlasí s oslovením vybraných odborníků
s výzvou k předložení návrhu konceptu Síně
Věry Čáslavské v Černošicích;
• bere na vědomí informace o požadavcích
vlastníka pozemků společnosti QST Invest
s.r.o. k projektu sportovního areálu u ZŠ Černošice a jejich zapracování do PD; souhlasí 1.
s cenovou nabídkou společnosti SPORTOVNÍ
PROJEKTY s.r.o., IČ: 27060659 se sídlem
Sokolovská 87/95, Praha 8 na přepracování
projektové dokumentace Sportovního areálu
u ZŠ Černošice v souladu s připomínkami vlastníka pozemků za cenu 150.000 Kč bez DPH
(181.500 Kč včetně DPH), 2. s přijetím daru
na úpravu projektové dokumentace od spol.
QST Invest s.r.o., se sídlem U Kříže 632/22,
158 00 Praha 5 - Jinonice, IČ: 27863310 ve
výši 100.000 Kč; schvaluje 1. výjimku dle části
třetí, bodu 4 směrnice města o zadávání veřejných zakázek (přímé oslovení jednoho uchazeče), 2. návrh smlouvy o dílo č. CES 426/2016
se společností SPORTOVNÍ PROJEKTY s.r.o.
na úpravy projektové dokumentace sportovního
areálu u ZŠ Černošice, 3. návrh darovací smlouvy č. CES 443/2016 se společností QST Invest
s.r.o., U kříže 632/22, 158 00 Praha 5 - Jinonice, IČ: 27863310 na částečnou úhradu úpravy projektové dokumentace atletického oválu
v Černošicích, 4. rozpočtové opatření č. 107;
• souhlasí s vybudováním účelové komunikace - lesní cesty určené pro těžbu dřeva jako
propojky mezi ulicemi Lesní a Karlštejnská na
pozemku parc. č. 4118/1 podle návrhu předloženého společností FROST FLOWER, s.r.o.,
IČ 27245047, sídlo Přístavní 321/14, 170 00
Praha - Holešovice. Upozorňuje žadatele, že
je ulice Lesní osazena dopravní značkou „zákaz vjezdu vozidel nad 6 t“ a požaduje na vybudované účelové komunikaci zajistit dopravní
režim tak, aby respektoval uvedené dopravní
značení.

Ze 17. zasedání Zastupitelstva města Černošice (2. 11. 2016)
Zastupitelstvo města Černošice:
• schvaluje Kupní smlouvu č. 420/2016 dle
přílohy tohoto usnesení mezi městem Černošice
a paní V.J., panem J.M., panem K.M. a panem
K.V. na odkoupení pozemku parc. č. 4182/23
v obci a k. ú. Černošice o výměře 3617 m2 za
cenu 397.870 Kč;
• bere na vědomí petici Jedním flipem Skate
park – Černošice; konstatuje, že budoucími
investičními projekty se bude zabývat v rámci
projednání strategického plánu v příštích měsících;
• schvaluje rozpočtové opatření č. 110; uklá-
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dá finančnímu odboru zapracovat RO č. 110 do
rozpočtu;
• revokuje usnesení Zastupitelstva města Černošice č. Z/16/5/2016 ze dne 7. 9. 2016; vydává
Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2016, kterou se
mění obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o ochraně veřejného pořádku;
• pověřuje na návrh starosty města Mgr. Filipa Kořínka strážníka Městské policie Černošice
Otmara Klimszu plněním některých úkolů při řízení městské policie ve smyslu ustanovení §3,
odst. 2, zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii v platném znění;

• jmenuje Ing. Bohumilu Budkovou tajemnicí
kontrolního výboru.
Plná znění zápisů najdete na webu města: http://www.
mestocernosice.cz/mesto/mesto–cernosice/vedeni–
mesta/. K nahlédnutí jsou rovněž na městském úřadu
u pí Jaroslavy Včelákové. V případě zájmu je možné získat
kopii zápisu. Cena je 2 Kč za stránku (dle ceníku za
poskytování informací).

Zkrácené verze zápisů schůzí
rady a zastupitelstva města
připravila Adéla Červenková.

z radnice

Nový jízdní řád: dráhy přidávají vlaky!
V neděli 11. prosince začne platit nový jízdní
řád vlaků. Cestující se mohou těšit na příjemné
změny - některé vlaky končící dosud v Radotíně
pojedou až do Řevnic. Nové spoje odtud budou
naopak vyjíždět. Vlaky z Prahy do Berouna pojedou stejně jako v minulém jízdním řádu.
Vítanou novinkou určitě bude protažení dvou
vlaků dosud končících v Radotíně až do Řevnic.
Spoje vyjíždějící v pracovních dnech z Hlavního
nádraží ve 13.57 a 14.27 budou končit v Řevnicích. O stupínek dále se dostává i osobní vlak
v 19.47 z Prahy, hl. n. dosud končící v Řevnicích, který bude v pracovních dnech zajíždět
až do Berouna. Poslední noční spoj v 0.17 je
posunut o 10 minut později - jede tak mimo takt
v 0.27 v celé trase (až do Berouna).
V opačném směru se objevuje také několik
novinek, i když minuta taktu (15. a 45. minuta
z Berouna) opět zůstává zachována. Poprvé
po několika letech se v jízdním řádu objevuje
osobní vlak vyjíždějící z Dobřichovic - v 6.56

v pracovní dny, v tomto případě se jedná o prodloužení lokálního vlaku, který byl dosud výchozí
z Prahy-Radotína. Další novinkou je prodloužení
lokálního vlaku jedoucího před devátou hodinou
ráno z Řevnic do Prahy, hl. n. Dosud jezdil jen
v trase Radotín – Praha, hl. n., nyní pojede už ze
Řevnic v 8.45, v Dobřichovicích počká 5 minut
a bude pokračovat v 8.55.
O stupínek dále se dostávají elefanty v 11.31
a 12.31 (odjezdy ze Řevnic), které budou nyní
dostupné i v úseku Beroun - Řevnice o víkendech a státních svátcích - z Berouna pojedou
v taktu v 11.15 a 12.15. Užitečného prodloužení dosáhly i spoje ve 14.39 a 15.09 z Radotína, které nyní pojedou už ze Řevnic ve 14.21
a 14.51.
Ve 20.15 bude možné používat v pracovní
dny spojení Beroun - Praha hl. n., které bylo
zatím k dispozici jen v úseku Řevnice - Praha.
Návštěvníkům večerních akcí přijde jistě vhod
také protažení posledního předpůlnočního vla-

Svoz bioodpadu od nemovitostí
v zimních měsících

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.
Renáta Petelíková

Příběhy o betonárně, vrtech a přeložce
Rád bych na úvod poděkoval všem, kteří mě a Hnutí ANO podpořili
v Krajských volbách.
A teď k těm našim příběhům. Nebudu zde detailně popisovat jednotlivé problémy a zaměřím se na to hlavní. Je třeba se na vše dívat s nadhledem a začnu u prvního příběhu. Zde vidím jako hlavní otázku, zda-li
betonárnu chceme. Další příběh, který přímo souvisí s betonárnou, jsou
pozemky s městskými vrty pro pitnou vodu, které radnice oplotila bez
vědomí majitele. Posledním a nejméně zajímavým příběhem je přeložka
II/115.
Všechny tyto jednotlivé příběhy spojuje vlastnictví pozemků jednoho
majitele. A proto je třeba se na vše dívat jako na celek.
Co pro město bude znamenat zrušení, nebo přesun betonárny? Sportovci přijdou o celkem štědré sponzorské dary, pravděpodobně budeme
platit za právní služby při soudním sporu o vyvlastnění pozemků pod vrty,
doplatíme ušlý zisk majiteli za odebranou vodu z vrtů, zaplatíme cenu
pozemků pod vrty a nedostaneme pozemky v budoucnosti velice potřebné. Můj střídmý odhad je pro město ztráta cca 8 mil. korun anebo
také mnohem více.
V současné době si naštestí někteří radní a zastupitelé z koalice uvědomují, že zrušení provozu by mohl být mínus pro všechny a akceptují
posun betonárny v omezeném provozu o cca 150 m směrem k Radotínu. S ohledem na finanční ztráty a téměř stejné umístění v lokalitě, považuji přesun za nesmyslný. Jako jedinou výhodu přesunu vidím realizaci

Zdroj: Naše noviny

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

prosinec 2016 – svoz pouze 7. 12. a 14. 12.
leden 2017 – svoz odpadá
únor 2017 – svoz odpadá

Názory zastupitelů

ku Praha-Radotín – Praha, hl. n. o část Řevnice
– Praha-Radotín. Nyní pojede denně ve 23.31
ze Řevnic do Prahy a zastavovat bude ve všech
stanicích a zastávkách, stejně jako všechny
ostatní osobní vlaky.
Spojení můžete vyhledat na stránkách Českých drah a.s. http://www.cd.cz.

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

případného záměru vybudování sportoviště se zázemím a restaurací
v místě stávající betonárny, který nám již provozovatel představil.
Šťastný konec pro všechny bych viděl následovně:
Betonárna se změní v moderní provozovnu na svém místě (nutná změna územního plánu), provozovatel provede protipovodňová opatření v lokalitě, skladovací plochu otočí směrem k Radotínu, hasiči a my všichni si
vesele budeme jezdit pro levnější materiály a sportovní kluby budou dostávat sponzorské dary. Dále město získá, zdarma pozemky k rozšíření sportparku cca 3000 m2, pozemky
pod vrty, pozemky potřebné k přeložce II/115, nebude
platit případný ušlý zisk majitele z vyčerpané vody a na
základě ušetřených finančních prostředků si můžeme
snížit daně z nemovitosti o dva roky dříve
Užijte si vánoční svátky!
Přemysl Mališ, zastupitel za Hnutí ANO

Krátce k Mokropeskému statku
Z pohledu stavaře vidím jakoukoliv investici do stávajícího stavu stodoly
jako vyhozené peníze a s ohledem na velikost prostoru možnosti rozvoje i velmi omezeně. Souhlasím s návrhem Šimona Hradilka o propojení
s prostorem před kapličkou a rovnou se omlouvám z nařčení špatného
hospodáře, kdy jsem nebyl zcela seznámen se stavem objektu Určitě
nesouhlasím s úvahou Petra Wolfa o případné dostavbě zřícené části
stávajícího obývaného objektu, již tak máme v Mokropsech dost málo
prostoru.
Přemysl Mališ, zastupitel za Hnutí ANO
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z města a okolí

z vašich názorů

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

I takhle žijeme v Černošicích
Byl jednou jeden kontejner v ulici V Olšinách. Tento kontejner byl určen
na komunální odpad pro obyvatele přilehlých uliček, kam nezajede velké
popelářské auto. Je ale také blízko hlavní silnice. Každý víkend přetéká
již v pátek odpadem, který sem přivezli z blízka i z daleka. Nejen domácí
odpadky, ale i koberce, skříně, kočárky, pneumatiky... Ten kontejner stojí

sotva 30 metrů od nejbližšího trvale obývaného domu. Netěší nás mít domov na dohled od smetiště. Tahle "pohádka" nebude mít šťastný konec
bez přispění vyšší moci. Kouzelník ani dobrá víla to asi nebudou. (P.S.:
Hrdinou příběhu jsou zatím jen technické služby, které každý týden prostranství vzorně uklidí, aby během pár dnů vše opět vypadalo jako černá
skládka.)
Monika Kupková

Centrum Vráž
jako náměstí Václava Havla?

FOTO: M. Kupková

Navrhuji pojmenovat prostor centra Vráž
náměstím Václava Havla. Důvody: 1) V.
Havel byl po T. G. Masarykovi druhým nejvýznamnějším prezidentem naší republiky, který se zasloužil o svobodu a vítězství
demokracie a lidských práv, založených
na humanitě a víře v pravdu a spravedlnost. 2) Naplnila se i vize V. Havla pro
budoucnost naší republiky jejím ukotvením v demokratické Evropě a zajištění její
bezpečnosti v NATO. Jak lépe realizovat
Havlův odkaz naší občanské společnosti
než připomenutím jeho zásluh o svobodu, demokracii a lidská práva u příležitosti
jeho nedožitých osmdesátých narozenin.
Prvním krokem k identifikaci tohoto prostoru byla instalace lavičky Václava Havla. 3) V současné době jsme bohužel
svědky různých snah, jejichž důsledkem
je ohrožení nejen svobody a demokracie,
ale i všech dosud získaných práv a spravedlnosti v naší občanské společnosti. 4)
Realizací návrhu dojde k definování uvedeného prostoru jako náměstí nesoucí
jméno osobnosti uznávané jak u nás, tak
i mimo Českou republiku.
Děkuji všem občanům, kteří můj návrh
podpoří.
Jiří Hasak

Farní charita Neratovice letos oslavila 25. výročí vzniku
Farní charita Neratovice je nestátní zdravotnické zařízení, které již od r. 1991 poskytuje
zdravotní a sociální služby v rodinách klientů.
Jejím cílem je poskytovat klientům odbornou
kvalitní službu tak, aby byly zajištěny všechny potřeby klienta a on mohl co nejdéle setrvávat ve svém domácím prostředí. Domácí
ošetřovatelská služba zajišťuje ošetřovatelské
výkony dle indikace lékaře přímo doma u pacienta. Může jít o komplexní péči o dlouhodobě ležící, ošetřovatelskou rehabilitaci, aplikaci
injekcí, odběry krve, převazy a péči o pacienty se stomií. Tuto práci vykonávají pouze registrované zdravotní sestry s praxí u lůžka. Farní
charita Neratovice je uznávaným odborníkem
na domácí péči.
Farní charita dnes
Po ukončení pečovatelské a ošetřovatelské
služby Farní charity Dobřichovice, převzala
v roce 2001 FCH Neratovice i její klienty a od
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té doby působí v našem regionu a poskytuje
kvalitní služby našim nemocným spoluobčanům.
Její ředitelka Miroslava Machovcová stála u myšlenky založit v Neratovicích Farní charitu v době,
kdy v České republice novodobé charitní dílo
teprve začínalo. 1. září 1991 tak s paterem Kubým založila Farní charitu, jejímž hlavním posláním byla od počátku služba nemocným a opuštěným lidem.
Farní charita se za 25 let své historie velice
rozrostla. Její největší sociální projekty jsou
v oblasti domácí péče: je to především domácí
zdravotní péče a pečovatelská služba v domácnostech. V současné době má Farní charita
Neratovice 16 středisek po středočeském kraji
a zaměstnává více než 100 pracovníků.
V našem regionu má své středisko v Černošicích (v Mokropsech naproti restauraci Luna) a je
možné ji kontaktovat na telefonech: 251 512
222, 731 610 563 nebo na e-mailu cernosice@
charita-neratovice.cz.

Průběh oslav
Oslava založení Farní charity Neratovice byla
zahájena mší svatou v kostele sv. Jakuba v Libiši. Pan kardinál Dominik Duka zdůraznil potřebu péče o slabé a nemocné a řekl, že se jedná
o jednu z důležitých činností církve. Po mši svaté následovalo setkání v Domě s pečovatelskou
službou sv. Jakuba v Libiši, který byl postaven
Charitou Praha po povodni v roce 2002.
Oslavy se zúčastnili zástupci měst a obcí, kde
farní charita působí a pronesli krátké zdravice.
Pan kardinál předal ředitelce FCH vyznamenání
za dlouholetou práci. Je to již několikáté ocenění její práce. Získala jich již řadu, například cenu
Zdravotní sestra roku, Cena Charity ČR, která
se uděluje za nelehkou a obětavou práci, dále
Řád Elišky Přemyslovny za vynikající občanské
zásluhy v oblasti pracovních výsledků a charitativní činnosti.
Marie Chalupecká

z města a okolí

Předvánoční posezení pro seniory z Černošic
Kdy: středa 14. prosince ve 14.00
Kde: Dům s pečovatelskou službou
V polovině prosince se uskuteční předvánoční
posezení pro seniory z Černošic. Srdečně zveme seniory z DPS a z města Černošice, pro které rádi zajistíme dopravu na oslavu a zpět domů.
Čeká na vás drobné pohoštění, které pro vás
připraví naše pečovatelky. Dobrou náladu pak
doplní i živá hudba, kterou nám zajistí oblíbená
dechová hudba BEROUŇAČKA.
Rezervace míst z důvodu omezené kapacity
sálu je osobně v Domě s pečovatelskou službou
u paní Miškové, případně na telefonu 725 051
326, nejpozději však do 7. 12. 2016.

Foto: Miroslav Strejček

-- Loňské posezení se vydařilo. Dobrou zábavu ale slibuje i to letošní. --

Miroslav Strejček, vedoucí odboru DPS

Pohádkový silvestrovský večer
Foto: Archiv DPS

-- Vstupenky na silvestrovský večer pro seniory budou v prodeji od 14. prosince. --

Kdy: středa 28. prosince v 16.00
Kde: Dům s pečovatelskou službou
Srdečně Vás zveme jako loňský rok na večer
plný zábavy, který se uskuteční pro všechny
seniory ve středu 28. 12. od 16 hodin. Letošní silvestrovský večer bude tematicky zaměřen na pohádky, kde na vás bude čekat živá

hudba, soutěže, pohoštění, tombola a mnoho dalšího. Vstupenky je možné zakoupit
u zaměstnanců DPS od 14. 12., nejpozději
však do 21. 12. Cena jedné vstupenky činí
80 Kč.
Miroslav Strejček, vedoucí odboru DPS

Statek FAMILIE a divadlo
V říjnu proběhlo setkání na statku FAMILIE. Za
hojné účasti občanů se diskutovalo o tom, co
se stodolou a dvorem. Zde je malá připomínka
toho, jak byl dvůr FAMILIE využíván v minulosti.
Fotografie dokumentují léto 1989, kdy se
na dvoře FAMILIE hrálo divadlo. Tehdy ochotní

občané Mokropes brigádnicky mnoho hodin
uklízeli, aby mohla nastoupit mládež s divadelní
hrou z Ladovských Hrusic, kterou s dětmi nacvičili Slováčkovi a Látalovi.

Předvánoční výlet
do Norimberku
Kdy: čtvrtek 15. prosince
Kde: odjezd od DPS v 6.30
Odbor Dům s pečovatelskou službou pořádá tradiční předvánoční výlet pro seniory.
Náš výlet bude tentokrát do města Norimberk v Německu, kde navštívíme historické
centrum města. Pro výlet máme zajištěného
průvodce, který nám cestou sdělí informace o městě a dále s námi udělá informační
procházku po historických památkách.
Odjezd autobusu je v 6.30 hod. z parkoviště od Domu s pečovatelskou službou,
poté pojedeme směrem k vlakové zastávce
Černošice, kde bude také možné přistoupit. Příjezd do města Norimberk je naplánován okolo 11 hod. s odjezdem zpět v 16
hodin tak, aby byl návrat do Černošic okolo
20. hodiny.
Zajištění dopravy pro seniory z Černošic
je zdarma, kapacita je však omezená. Rezervace míst je výhradně u paní Aleny Miškové na tel. čísle 725 051 326, případně
osobně v DPS. (Závazné přihlášky přijímáme na výše uvedeném čísle nebo osobně,
a to v pracovní dny mezi 13.00 a 15.00
hodinou.)
Podmínky pro přihlášení: platný OP, případně cestovní pas.
Miroslav Strejček, vedoucí odboru DPS

Text a foto Ivan Látal

-- Rok 1989 – ve dvoře Familie se hrálo ochotnické divadlo. -11

z města a okolí

Rozhovor s Marcelou a Ivanem Látalovými
nejen o vedení Pramínku
Marcela a Ivan Látalovi vloni získali ocenění Našich novin za snahu o zachování
kulturního dědictví a účast na kulturním
životě v regionu. Cenu Arnošta Tučka
redakce tohoto nezávislého poberounského občasníku uděluje již osmnáct
let těm, kteří nezištně pracují pro náš
kraj. Letos si tuto cenu převzal Jiří Hrách
z Litně za práci pro místní dobrovolné
hasiče a za vedení letních dětských táborů. Vloni ale tato cena díky manželům
Látalovým putovala do Černošic.
XX Před rokem jste získali Cenu Našich novin za dlouholeté vedení folklorního souboru
Pramínek. Jaké to ve vás vyvolalo pocity?
Potěšilo nás, že taková cena existuje a že si někdo všiml. O to víc, že to byli „přespolní“ z Třebaně. Určitě by se v Černošicích našlo hodně
laureátů na takovou cenu, my jsme měli štestí,
že jsme byli vybráni.
XX Můžete, prosím, Pramínek krátce představit? Co všechno obnáší vedení takového
souboru?
Marcela Látalová (ML): Pramínek je folklorní
soubor, který je součástí studia lidového tance
při tanečním oboru ZUŠ. Spolupracuje s kapelou pod vedením Václava Polívky a Anny Poulové. Členy se stávají děti od nejmladšího věku až
po dospělé. Vzájemná spolupráce je žádoucí.
Zcela nezištně s námi léta hrají poněkud dospělejší Pavel Kopačka a Jan Poul.
Ivan Látal (IL): Je třeba mít odvahu, vizi a vytrvalost, je to běh na dlouhou trať. Pramínek hraje
a tančí 16. sezónu. Vedle tvůrčích starostí jsou
i ty ekonomické. Soubor drží při životě ZUŠ
a každoročně podávané granty u našeho města.
Hodně času a nervů zabere komunikace s muzikanty, tanečnicemi, rodiči i veřejností, dále
pak hledání notového materiálu, studie našich
etnografických regionů atd. Děvčata rostou,
pokračují jinde, je třeba, aby nové tanečnice
pozvolna vystřídaly jejich místa. Potěšitelné je,
že už dospělé členky Pramínku pomáhají s jeho
organizací a chodem souboru.
XX Co vás k založení souboru přivedlo?
Připadalo nám to přirozené. Měli jsme štestí na
dobré učitele, jak ve škole, tak i v tanečním sou-

4x FOTO: Ivan Látal

-- Marcela a Ivan Látalovi --

boru Josefa Vycpálka. Přišel čas to začít splácet
a stejně tak vyzýváme naše žáky, aby to jednou
udělali i oni. Tato množina dovedností a zážitků
se nedá „vygůglovat“, to si musí sami prožít, aby
to předali dál.
V Sakrabonii (vila ve Vrážské ulici, kde žila Marie Fischerová-Kvěchová, ilustrátorka knih pro
děti – pozn. redakce), kde společně bydlíme
přes 40 let, se všechny ženy věnovaly kumštu
pro děti a národopisu. Některé historické textilní součásti naleznete i na dnešním kroji děvčat
v Pramínku. V živých etnografických regionech
– Horňácko nebo Valašsko - stačí přidržet se
tradice, je na co navazovat. Středočeši jsou na
tom hůře, museli bychom do 17. a 18. století
a zápisy jsou velmi kusé. Nezbývá než vycházet ze spontánního dětského projevu a her. Pro
oživení zpracováváme i ostatní regiony. Naštestí
jsou u nás místa, zejména na Moravě, kde se
stále rodí zpěváci, muzikanti a tanečníci a je čím
se inspirovat.
XX Jaký je rozdíl mezi dětmi, a ve vašem
přístupu k nim, před sedmnácti lety a dnes?
ML: Děti jsou asi stejné, ale společnost a přístup k výchově dětí jsou jiné. Vyžaduje se od
nich aktivní nasazení s důrazem na výkon, být
nejlepší, a to nejen ve škole. Stále se někam
pospíchá do mnoha kroužků, rodiče pro ně mají
málo času. Není divu, že se děti nevydrží delší
dobu soustředit, jsou méně trpělivé, hůře pře-

-- tábor - FOTO škola vidění 2016 -12

konávají překážky, zároveň jsou unavené, někdy
znuděné, hledají stále nové atraktivnější zážitky.
Jsou však svobodnější ve svém projevu, nebojí
se říci a obhájit svůj názor.
Když se jim však nabídne smysluplné využití
volného času, umožníte jim něco vytvořit a prožít, jsou sami sebou, ne figurkami, které řídí dospělí. Jsou šťastné a je radost s nimi pracovat.
Přejme jim více klidu a času na hraní, více lásky
ne jen doma.
IL: Rozdíl je a není. Děti prožívají podobné věci,
ale ta cesta, než se věc podaří, je někdy daleko delší. Fragmentace vjemů, prožitků i učení
je překážkou hlubšímu a celistvějšímu pohledu.
Tvořivost, hravost a přirozený projev mohou někdy neblaze ovlivnit i mediální nástrahy okolního
světa. Někdo pravil: „Kdyby se splnila všechna
tajná přání dětí, nezůstal by naživu jediný učitel.“
No, zatím ještě přežíváme.
XX Kde berete sílu a energii na pokračování, že každou sezónu začnete znovu? Děti
přece jenom rostou, vychovali jste už mnoho ročníků, které odcházejí, a naopak přicházejí nové a nové…
Když jednomu trochu chybí, tak pomůže ten
druhý a jindy to je naopak. Důchod tu je, ale děti
vám nedají odpočívat a švindlovat, ty vyžadují
plný výkon. Děti sice energii odebírají, ale současně vám ji dávají. Perpetuum mobile nejsme
a také jsme si vědomi, že „Odcházení“ není jen

-- Folklorní soubor Pramínek pravidelně vystupuje na Májových
slavnostech v Mokropsech. --

z města a okolí
až budeme muset prostor opustit? To kromě nás
zatím nikdo neřeší.
IL: Vidinu někdy mám - křesla, nebo postele, to
když se koncem týdne věci nahromadí a je jich
příliš. Cíl - důstojně dokráčet po započaté cestě, neztratit stopu a najít třeba i více času pro
sebe a naše čtyři vnoučata. Dokončit pořádání
fotografického díla mámy, sochařského díla tety
a malířského díla babičky. Aby se v Černošicích
provozovala hojně muzika, divadlo, tanec, film
a výtvarné umění, protože jak říkal malíř Kamil
Lhoták, „knedlíkama umění nenahradíte“.

-- děti chvíli před vystoupením v rámci letošního koncertu na zahradě ZUŠ --

název Havlovy divadelní hry/filmu, ale také proces, který čeká i nás.
XX Co se souborem v současné době chystáte? Co plánujete do budoucna?
ML: Jsou před námi Vánoce, takže nyní koledy,
tentokráte z oblasti Krkonoš.
IL: Plán - jaro-léto-podzim-zima. Určitě zase
nějaké výstavy, soutěže a vystoupení. Na 30.
květen se připravuje DEN ZUŠ. V celostátním
měřítku upozorníme na toto odvětví uměleckého vzdělávání, které nemá ve světě obdoby.
Ani Černošice nezůstanou pozadu, vždyť naše
ZUŠka začala už 62. sezónu.
XX Co vám na té práci dělá největší radost?
Být při tom, když děti samy tvoří, je jedno, zda
jde o tanec, fotografii, písničku. Když nás překvapí něčím, co nás třeba nenapadlo. Když
mohu žákům uspořádat společnou výstavu,
nebo vydat kalendář ZUŠ. Měli jsme už pět výstav. A pak prý, že by v Černošicích nebylo co
vystavovat.
XX Jaký je váš největší zážitek (v souvislosti s Pramínkem či jinou nezištně-společenskou aktivitou)?
Třeba naše bývalé tanečnice přivedou již své
děti na koncert, zapsat do tanečního oddělení,
nebo je najdeme tančit a zpívat na folklorním festivalu na Horňácku nebo ve Strážnici. Když na
vysokých školách si dobře vedou naši někdejší
malí žáčci.
Zážitkoměry se asi nejvíce roztáčí v létě na
táborech, ať tanečních, nebo fotografických. Je
Léto a Prázdniny, čas plyne jinak. To, že něco
prožijeme společně, kdy každý něčím přispěl, to
je neopakovatelné. V zimě to také funguje. Když
Pramínek koleduje v Mokropeské kapličce,
nebo na Vánočním koncertu, to nás vždy mile
potěší. Znamená to, že Ježíšek letos opravdu
přijde.

XX Jaká je Vaše profese?
ML: Taneční pedagog.
IL: Dokumentarista - režisér, scénárista, fotograf. V závěru se ze mne stal pedagog – nejprve
na ZŠ a později na Konzervatoři Duncan Centre
a ZUŠ.
XX Pod jakými všemi projekty jste
podepsáni?
ML: Kromě tance jsem se věnovala začlenění
estetické výchovy do výuky v ZŠ. V tanečním
oboru jsem spolupracovala na vytvoření celostátních osnov tanečního oboru ZUŠ.
IL: Dříve jsme slovem „projekt“ označovali pouze
stavební plány. Ale natáčeli jsme filmy, pořádali
výstavy, četli i psali knihy, jezdili na tábory, kde
se hrálo divadlo, tančilo a dělala muzika. Dnes
musí být „projekt“, pak se na projekt žádá grant
a následuje hodnocení. Měřítko spokojenosti
dětí nikdo nesleduje. O kvalitě projektu někdy
více rozhodují slova, než činy.
XX Máte nějaký cíl, vidinu něčeho, co byste
ještě chtěli dokázat, kam dojít?
ML: Tento školní rok otvírá taneční obor ZUŠ již
30. sezónou. Za tuto dobu jsme několikrát připomínkovali návrh vlastního tanečního sálu pro
ZUŠ na zahradě školy. Všechny obory by mohly
lépe tvořivě spolupracovat, snadnější by to bylo
i pro žáky a rodiče. ZUŠ má v obci výrazné místo
nejen v uměleckém vzdělávání, ale je i jedním
z center kultury. Jistě by si takový prostor zasloužila, a tím by se vyřešila i malá kapacita stávajícího sálu ZUŠ pro školní koncerty. Tato vize
se stává spíše vidinou, a přitom je skutečností
v daleko menších městech.
Máme radost, že můžeme vyučovat tanec
v městském sále na Vráži, který je však bez zázemí. Po velkém úsilí máme dočasně pronajatý
prostor blízko sálu na umístění veškerých souborových krojů. Kam se tyto hodnoty postěhují,

Ivan Látal
- režisér, scenárista a učitel
- vyučuje na ZUŠ Černošice, obor fotografie
- v roce 1975 absolvoval FAMU, katedru dokumentární tvorby
- soukromé studium a praxe u prof. Karla Plicky
- v Československé a České televizi natočil jako scenárista a režisér
přes stovku vzdělávacích programů pro děti, mimo jiné pořady Kostičky a Moudronos
- bývalý člen Vycpálkova souboru písní a tanců, Studia komorního
tance E. Blažíčkové

XX V Černošicích žijete od narození?
ML: Celý náš rod pochází z Moravy, do Černošic jsem se provdala a jsem zde šťastná.
IL: Ano, narodil jsem se v Černošicích, rodil mě
doma můj děda (MUDr. Jan Fischer), v té době
po válce to bylo běžné. V pase jsem měl dlouho
napsáno „born: Dolní Mokropsy“.
XX Jak byste popsali jeden druhého, jaký je
ten druhý pedagog/pedagožka? Co se Vám
líbí a co naopak „tolerujete“?
ML: Ivan je kreativní, hravý člověk plný nápadů.
Skvěle pracuje s dětmi různého věku, což je vidět v jeho pořadech pro děti Kostičky, či Moudronos. Obdivuji, jak ve Foto škole vidění dokáže
zábavně a tvořivě vést i ty starší, nadchnout je
pro objevování světa. Zachytí neviditelné pomocí
fotografií, které promlouvají a mají duši. Je pracovitý, rozdal by se pro druhé. Spolupráce s ním
je inspirativní, jde do hloubky, pro mne i pro děti
je radostná. Naším loňským společným opusem
bylo audiovizuální zpracování kantáty Bohuslava
Martinů Otvírání studánek.
Co toleruji? Dlouho spí a chrápe. Jeho binec,
který nazývá po vzoru mistra Sudka „labyrinty“.
IL: Marcela je vždy dokonale připravená, ví, co
chce a od koho to chce. Jde tak dlouho za touto
myšlenkou, než se choreografické dílo narodí.
To ale nevylučuje spolupráci dětí, naopak. Mnoho hodin společně hledají tvary, improvizují. Na
tomto základě všechny nápady a momenty fixuje
a postaví novou choreografii. Určitě nenutí děti
do předem vykalkulovaných šablon. Cením si,
že vždy dovede vybrat věci úměrné věku, nedělá „zmenšeniny dospělých“, které by asi ocenil
leckterý televizní divák. Že to dělá nejspíš dobře, svědčí dlouhá řada děvčat, která Pramínkem
protančila a třeba i cena ministra kultury za taneční pedagogickou práci.
Co toleruji? Když některé choreografické postupy překročí hranice tanečního sálu.
XX Dokážete se po letech společného pracovního života ještě něčím překvapit?
Snad ano, bez toho by to byla nuda nuďoucí.
Prozradit to ale nemůžeme, to by už nebylo
překvapení.
Adéla Červenková

Marcela Látalová
- taneční pedagožka na ZUŠ Černošice
- jako pedagožka působila na gymnáziích v Praze 4, v ZŠ Mokropsy, na
Konzervatoři Duncan Centre
- absolventka FF UK a pětisemestrálního kurzu taneční pedagogiky AMU
- koncem 70. let minulého století založila díky paní M. Burgetové Pohybovou a taneční průpravu pro děti v dnes již neexistujícím kulturním domě
na Vráži
- bývalá členka Vycpálkova souboru písní a tanců, Studia komorního tance
E. Blažíčkové
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Děkujeme všem strašidýlkům!

2x FOTO: Bára Nováková

-- Malá strašidýlka si mohla pochutnat na spoustě dobrot. --

Děkujeme, že jste si s námi přišli užít pořádnou
halloweenskou jízdu v Club Kině. Vzpomínáte,
jak pro každou správnou příšerku byla připravena jedna kulatá dýně, dýňová polévka k večeři, obří skákací hrad a napínavé divadýlko,
do kterého se zapojili všichni kostlivci, smrtky,
upíři i netopýři? A jestlipak si malá želvička vzpomene, že speciálně na ní volal ten děsivý bílý
duch na pódiu? Musíme říct, že vybrat nejkrásnější masku večera, ale i nejkrásnější vydlabané
dýně, bylo tentokrát nesmírně těžké. Odborná
(nebo odporná?) porota ale vybírala svědomitě.

Těm, kteří vyhráli diplom a dárečky, ještě jednou
gratulujeme a všechny ostatní už teď zveme na
halloweenskou party v roce 2017.
A přiznejte se, co pro vás na strašidelné stezce bylo nejstrašidelnější? Víme, že vám ten roztodivný lektvar dokonce chutnal! Vylovit v míse
pavouka nebo poznat po hmatu obsah tajemné
krabice (byla to uřízlá nohaaaaaa) pro vás teda
byla pěkná brnkačka. Příště se těšte :-P. Ptali
jsme se kata, jak jste házeli a jestli jste mu nezničili gilotinu, ale pochvaloval si vás a slíbil, že
příště se opět staví. Pavoučka, kterého jste si

Mozartovo Requiem

-- Vydlabávání dýní k Halloweenu prostě patří. --

odnesli domů, použijte doma ke kanadským žertíkům, třeba až přijde návštěva, pavoučka schovejte do štrůdlu a nabídněte hostům. Pozorujte
z povzdálí :-D Taková zábava se ale hodí hlavně
na Halloweena, tak se na vás všechny těšíme
zase za rok!
Krásné fotografie z akce si můžete prohlédnout na facebook.com/partyaoslavy.
Váš kostlivec Bára Nováková

FOTO: V. Kudela

V polovině listopadu bylo v černošickém kostele Nanebevzetí Panny Marie provedeno Mozartovo Requiem (KV 626), jedno z nejkrásnějších děl duchovní hudby. V prosinci 1791
zanechal Mozart dílo nedokončené. Do definitivní podoby ho dopracoval jeho žák Franz
Süssmaeyer v r. 1792-93 na základě rozpracovaných částí či jen taktů, Mozartových poznámek a v duchu Mozartových postupů.
O Requiem
V podvědomí posluchačů je Requiem hudebním doprovodem k oscarovému filmu Miloše Formana Amadeus (1984). Wolfgang Amadeus je hudební velikán, ač se dožil pouze 35
let (27. 1. 1756 - 5. 12. 1791). Je známo jeho
626 hudebních děl. Requiem je jeho posledním dílem, bohužel nedokončeným.
Requiem je obecně zádušní mší či mší za
zemřelé. První část díla Requiem aeternam
tvoří v překladu text „odpočinutí věční dejž
jim Pane a světlo věčné ať jim svítí“. Dílo má
celkem 12 částí, celé dílo je považováno za
Mozartovu závěť. Celkový text Requiem je
o pokání, prosbě, o slitování, pokoře člověka
vůči Bohu, má i apokalyptickou část.
ČKF a Pražští pěvci
V zaplněném kostele bylo dílo provedeno
Černošickou komorní filharmonií, Pražskými
pěvci a sólisty z členů sboru, překvapením byl
soprán studentky z Rigy, která je zde na stáži.
Jako vždy byl výborný pan Janda s nádherným
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basem. Bedlivě jsem sledoval intonaci, souhru a dynamiku.
Jako aktivního účastníka mnoha provedení
mne zajímala 2. část Dies irae allegro assai, to
znamená jakousi apokalypsu. V této části jak
říkají muzikanti je opravdu hodně hraní, sledoval jsem, jak orchestr výborně zvládnul tempo
a speciálně skupina smyčců excelovala. První housle vedla slečna Poulová, nadaná studentka konzervatoře. Další část Tuba mirum
je známá díky výborně napsanému basovému
sólu podepřenému solovým pozounem. K sólistovi se přidal i tenor v podání Stanislava Mistra, takže znovu ukázal své schopnosti. Však
v současnosti vede Příbramskou filharmonii.
Bohužel je obecně známo, že je nedostatek
tenorů, takže zpíval i dirigent a ve sboru byli
jen dva tenoři, přitom jeden byl pan Václav Polívka, učitel na ZUŠ Černošice. Díky mu.

Orchestr hrál velice pěkně, konečné akordy
jednotlivých částí vyzněly nádherně. Kvartet
zpěváků byl intonačně výborný a svým projevem zaujal. Nutno konstatovat, že Černošická komorní filharmonie se neustále zlepšuje
a je dnes dle mého názoru schopna splnit i ty
nejvyšší nároky. A Stanislav Mistr je opravdu
mistr a ovládal účinkující po celé provedení
až ke konečnému Cum sanctis, kde závěr byl
ve výborném tempu. A i proto bylo standing
ovation.
Posluchači si vynutili přídavek. A byl opravdu nádherný, Mozartovo adagio Ave verum
corpus zaznělo s ohromným citem. Tak to bylo
důstojné zakončení koncertu.
Ještě díky městu Černošice, ZUŠ Černošice a farnosti Třebotov za podporu koncertu.
Vstupné i pro důchodce bylo přijatelné.
Vladimír Kudela

z města a okolí

Krátké zprávy
ze základní školy
Ani na podzim žáci naší školy nezaháleli a vedle každodenní výuky absolvovali i mnoho dalších zajímavých akcí. V rámci primární prevence se žáci
pátého ročníku zúčastnili programu „Neubližujme si“, který se zaměřuje
na předcházení projevům šikany. Žáci sedmého ročníku si vyposlechli
přednášku „Řekni drogám ne“, svérázný lektor žáky od počátku zaujal
a celou přednášku sami hodnotili jako velmi zajímavou a přínosnou. Hodiny hudební výchovy ozvláštnila akce nazvaná The Beatles, která žáky
seznámila s počátky tohoto hudebního fenoménu. Žáci osmého ročníku
se vydali na každoroční měření tlaku na Cukrák a část druhého stupně
zhlédla v kině projekci filmu Anthropoid.
V 5. B se některé žákyně (Zuzana Camphuijsen,
Lola Műller, Jana Pokorná
a Marie Pondělíčková) rozhodly věnovat svůj volný čas
tvorbě vlastního časopisu.
Pojmenovaly ho sebekriticky, avšak s notnou dávkou
nadsázky, Blábol. Pokud
se necháte zlákat atraktivní
titulní stranou, nezaleknete se názvu a pustíte se do
čtení, zjistíte, že časopis je
plný všeho možného, jenom
ne „blábolů“ (v elektronické podobě je k přečtení na
stránkách školy, v záložce
5. B). Hodně štestí při tvorbě dalších čísel!
-- Několik děvčat z 5. B vytvořilo
vlastní časopis. --

Michaela Šlesingerová,
tisková mluvčí ZŠ

1.C v barvách podzimu
V pátek 4. 11. prvňáčci přišli oblečeni v barvách podzimu. Někteří měli
vytvořené krásné kostýmy. Přinesli spoustu přírodnin, kterými jsme vyzdobili třídu, obtiskávali listy ze stromů a vyráběli skřítky Podzimníčky.
Prvňáčci navštívili i ostatní třídy a zarecitovali básničku o podzimu. Projektový den se všem velmi líbil.
Hana Kopecká, pedagog

jsme se rozhodli připravit obydlí pro čas. A kde že to čas bydlí? Nejspíš
v hodinách.
Pustili jsme se do tvoření hodin - a to hodin nástěnných dřevěných.
Předem si děti z pestré nabídky tvarů vybraly ten, co je nejvíce zaujal.
Poté byly tvary-výřezy objednány. Ve škole jsme hodinám dali tvář. Kdo
chtěl kreslil detaily konturovací tužkou sám, komu odvaha či pevná ruka
chyběla, tomu pomohl pan lektor a čísla či očka nakreslil.
Práce se všem velmi podařila a bylo vidět zaujetí touto činností.
A co teď? Hodiny na stěnu a poslouchejte…. tik tak… už v nich sídlí
Čas.
Martina Václavková, pedagog
FOTO: Martina Václavková

-- Čtvrťáci vytvořili příbytek pro čas. --

Neřízené střely z černošické školy
V sobotu 12. listopadu se v Hale Věry Čáslavské odehrál volejbalový
turnaj pro černošické i přespolní. Počet přihlášených družstev byl nečekaně vysoký, zúčastnilo se celkem 15 "amatérských" družstev, která
poměřila své síly ve třech skupinách. Čest naší školy s plným nasazením
hájil učitelský tým nazvaný trefně Neřízené střely z černošické školy. Touha vyhrát viditelně sršela ze všech týmů, některé podávaly téměř profesionální výkony. Vítězem se ale mohl stát jen jeden. Po mnoha lítých bojích
zvítězil tým PŘEDKRM. Náš tým Neřízených střel sice nevyhrál, avšak
pocit ze společně podaných sportovních výkonů dal podnět k rozhodnutí
scházet se pravidelně a trénovat (nejenom volejbal), abychom mohli důstojně reprezentovat naši školu i v dalších sportovních výzvách.
Michaela Šlesingerová, tisková mluvčí ZŠ
FOTO: Ludmila Zhoufová

FOTO: Hana Kopecká

-- Prvňáčci recitovali básničku o podzimu. --

Příbytek pro čas
Čas běží, plyne, uhání, utíká, loudá se, táhne se. Můžeme jej příjemně, smysluplně využít, nebo jen tak promrhat. Lze jej zkrotit, ochočit,
zastavit? To bohužel zatím neumíme. Ve 4. B jsme však šikovní, a tak

-- Na volejbalovém turnaji reprezentoval Černošice učitelský tým
z naší školy. -15

z města a okolí

Návštěva kavárny
Naše děti ze tříd Lvíčat a Krtečků dostaly pozvání na malé dopolední posezení s občerstvením
do nově otevřené kavárny v Radotíně. Na velmi
příjemnou návštěvu nás pozvala paní Martina
Košařová, která nám byla současně i pozornou
hostitelkou a pro děti připravila domácí ovocnou
limonádu a linecký koláček. Děti si také pohrály

v dětském koutku. Velká pochvala patří dětem
z Krtečků, které zpáteční cestu absolvovaly pěšky po nově upravené cyklostezce podél Berounky. Trasu dlouhou zhruba 6 km se nám podařilo
zdolat za necelé 2 hodiny.
Mladší děti ze tříd Koťátek a Sluníček si zase
pochutnávaly na dobré zmrzlině, kterou nám věnoval pan Přemysl Mališ.
Paní Košařové a panu Mališovi tímto děkujeme za zpestření programu pro naše děti.

A na závěr ještě jedno poděkování všem,
kteří se zapojili do akce „Víčka pro Kristýnku“
a přinášejí k nám do MŠ velké množství víček.
Ve spolupráci s DPS a ostatními černošickými
občany se nám podařilo od září nashromáždit
neuvěřitelných 200 kg.
DĚKUJEME!
Za třídu Krtečků Dana Secká

2x FOTO: archiv MŠ Karlická

-- Domácí ovocná limonáda dětem moc chutnala. --

-- Pro Kristýnku se v MŠ Karlická vybralo
neuvěřitelných 200 kilo víček. --

Pouštíme draka

FOTO: archiv MŠ Karlická

Podzim jsme si v naší školce užili. Začali jsme „brigádou“ na
naší školkové zahradě – hrabání listí, a to hned několikrát za
sebou. Byla to práce nekonečná, ale zábavná.
Den nato jsme se vydali pouštět draka. Nadšení dětí nebralo konce. Krásně si mezi sebou pomáhaly a spolupracovaly.
Odměnou jim bylo to, že každému z nich drak vzlétl a nějaký
čas i letěl.
Při vycházkách jsme sbírali různé přírodniny a z nich si
následně draky vyrobili. Zdobí nám nejen třídu, ale i chodby
školky.
Tak se přijďte podívat.
Za třídu Sluníček Marta Nováková

Předvánoční
tvoření v DPS
Kdy: pátek 9. prosince v 9.30
Kde: Dům s pečovatelskou službou
na Vráži
Mokropeská mateřská škola srdečně zve
všechny seniory na předvánoční posezení
spojené s vyráběním. Za pomoci dětí si
velmi jednoduchou technikou vyzdobíte
pěknou vánoční dekoraci. Veškerý materiál je pro vás zajištěn. Na účastníky čeká
malé pohoštění a příjemná předvánoční
atmosféra.
Akce se mohou zúčastnit i senioři, kteří
nežijí v DPS. Případné zájemce žádáme
o přihlášení u paní Vojíkové, na tel. čísle
725 923 777, která vám případně zajistí i odvoz do DPS. Už se na vás s dětmi
těšíme.
Kateřina Mandová,
ředitelka MŠ Topolská
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-- Pouštění draků je skvělá zábava. --

Prosinec v MC Mraveniště
• 2. 12. Kde se vzal, tu se vzal, Mikuláš pod oknem stál - vyrobíme
si Mikuláše.
• 9. 12. Blíží se zimní období, kdy se krajina sněhem ozdobí. Na čtvrtku potřenou inkoustem, zmizíkem namalujeme bílou krajinku a vločky.
• 16. 12. Radostí děti ohřejí si ruce, budou se usmívat a říkat, jsou tady
Vánoce. Vytvoříme si svícen a ozdobíme obrázky a jehličím.
Aktuální program pravidelných setkání i jednotlivých akcí najdete
také na adrese: www.mcmraveniste.cz.
Kontakt: mraveniste@seznam.cz
Facebook: Mraveniště Černošice z.s.

Hernička v Barevném ostrově
Znovu pro vás od 7. prosince otevíráme volnou herničku ve školce
Barevný ostrov. Setkávat se budeme každou středu od 16 -18 hod.
ve žluté třídě. Vstup bočním vchodem vpravo od hlavního vchodu.
Vstupné 50 Kč.
Jak se do školky dostanete: školka se nachází v Černošicích - Mokropsech, na konci ulice
Na Vápenici.
Za MC Mraveniště Bára Kružel

z města a okolí

MC Mraveniště oslavilo 10 let
Mateřské centrum Mraveniště je v Černošicích
už deset let a takové jubileum si samozřejmě zaslouží náležitou oslavu.
Na oslavě, která se konala 23. 10. to pořádně
žilo. Pobavila nás Pohádka z dračí sluje v podání divadelního souboru Bluud teátr, děti rozdováděla Karolína Kamberská se svými Říkadly a křikadly a na závěr jsme se ponořili do víru tance
v rytmech salsy společně s Terezou Kauckou.
Samozřejmě nechyběl ani velký narozeninový
mravenčí dort a spousta sladkých minidortíků.
Na oslavu do Club Kina byly pozvány všechny
maminky, které spolek od jeho založení vedly,
včetně hlavních zakladatelek, díky kterým mateřské centrum v Černošicích vzniklo.
Společně jsme si deset let existence připomněli vyvedenou prezentací fotek „Jak šel čas
s Mraveništěm“.
Před více než 10 lety přišly Andrea Červenková a Jaromíra Václavková s nápadem založit
v Černošicích centrum, kde by se společně
mohly setkávat maminky na mateřské dovolené
s dětmi.
Společně se svými muži pak našli vhodné
prostory a vzniklo tak mateřské centrum TAM
TAM MRAVENIŠTĚ, které časem změnilo název
na Mraveniště Černošice, jak ho známe nyní.
Pravidelné dvouhodinové schůzky s bohatým
programem zaměřeným na cvičení, zpívání a tvoření s batolátky a malými dětmi trvají dodnes.
Mraveniště se tak stalo důležitým centrem,
kde se nejmenší děti učí, jak vycházet se svými vrstevníky, děti zde nacházejí nové kamarády
a maminky spřízněné duše.
Maminky, které se vracejí zpět do práce, předávají dále mateřské centrum nově příchozím

maminkám, které mají chuť a elán zapojit se do
udržení chodu MC.
Mateřské centrum se postupně rozšířilo
i o jiné aktivity, a tak v současné době pořádá
v zimních měsících také pravidelně jednou týdně
herničku v Mateřské školce Barevný ostrov, několikrát ročně bazar oblečení a dále jednorázové
akce jako jsou Svatomartinský průvod či dětský
den pro nejmenší.
Den oslav se vydařil a přejeme Mraveništi dalších nejméně 10 let krásných zážitků a nových
přátelství.
MC Mraveniště děkuje městu Černošice za
podporu, které se mu dostává od jeho vzniku
a dále všem sponzorům, kteří přispěli k uspořádání krásné narozeninové oslavy: Cukrárně Hájek & Hájková, květinářství Roberta Záhorského,
Karolíně Kamberské, Pavlu Blaženínovi, Club
Kinu, Ivaně a Lucii Vaňkovým.

Lampionový průvod
V sobotu 12. 11. proběhl v Černošicích již tradiční Svatomartinský lampionový průvod, který
každoročně pořádají maminky z mateřského
centra Mraveniště.
Rodiče a děti se sešli pod černošickým nádražím. S přibývajícími minutami přibývali i účastníci. Děti si přinesly nápadité lampiony, mnohdy
vlastnoručně vyrobené. Průvod byl veden přes
lávku do Dolních Černošic.
Na konci trasy se všichni sešli, zapálili svíčky,
folklorní soubor Pramínek ladně zpíval tématické
písně. Rozdávaly se také výborné rohlíčky z kuchyní našich dobrovolných maminek. Děti přijel
na konec průvodu pozdravit také svatý Martin
na koni. Počasí celé akci přálo, a tak se průvod
vydařil.
Za MC Mraveniště
Bára Kružel

Za MC Mraveniště Lenka Divišová

FOTO: Bára Kružel

-- Lampionový průvod se těšil hojné účasti. --

Lesní družina v Komunitní škole Jeden strom
Od září 2016 funguje při Komunitní škole Jednoho stromu lesní družina. Inspirací pro zřízení
lesní družiny byl koncept převzatý z Německa,
o kterém nám přijel v říjnu přednášet Gunter
Grün Oostinga, zkušený průvodce přírodou
pro děti a mladistvé.
Koncepce Komunitní školy Jeden strom se
opírá o výchovu k udržitelnému rozvoji, jehož
nedílnou součástí je i ochrana přírody a jejích
zdrojů. Pro děti není příroda arénou pro osobní
rozvoj. Je důležitá sama o sobě. Na rozdíl od
2x FOTO: archiv Jednoho stromu

školy a školního prostředí není předvídatelná.
Je velkou inspirací a poskytuje dětem možnost
učit se pozorovat, čekat, díky tomu chápat souvislosti v ní a uplatňovat její principy i v běžném
životě. Přímá zkušenost, možnost být součástí
a zažít se nedá „vysedět“ doma. Musíte zažít
chlad na vlastní kůži, abyste například v lese
začali hledat způsob, jak se zahřát a co vám
k tomu může pomoci. Musíte zažít hlad, abyste
začali hledat zdroje potravy. Musíte zkrátka vnímat všemi smysly a umět je propojit s přímou
zkušeností.
Co děti zjistily na podzim
Chráněné prostředí školy vám tuto možnost
nenabídne. A tak se děti z Komunitní školy
Jeden strom 2 krát týdně v odpoledních hodinách vydávají na průzkum přírody v okolí
Černošic. Letošní podzim jim přinesl hledání
pokladů v přírodě, výrobu paletek z přírodnin,
výpravu po stopách listů, jejich barev i tvarů.
Děti zjistily, že s listy se dá docela dobře malovat a nabízejí škálu barev pro tvoření. Věnovaly
se také sběru rozličných plodů a zjišťovaly, jak
se příroda připravuje na zimu.
Jedna z výprav je zavedla k řece Berounce,

kde prozkoumávaly starou padlou vrbu, našly
další přírodniny, které se staly ozdobou dušičkového věnce. Nástup chladnějšího počasí
přivedl děti k tématu zvířata v zimě a jejich doupata. Jedno z nich si také zkusily vyrobit.
Zkrátka nám je v lese (přírodě) dobře, a tak
se těšíme na další dobrodružství. Ať žije život
v přírodě!
Míša Mikulenková a Alena Laláková

-- Dvakrát týdně se odpoledne děti vydávají
na průzkum přírody. --
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Když tátové trénují
Je odpoledne, všední den a na černošickém
zimním stadionu začíná hokejový trénink dětí.
Na ledě se prohání parta stejně starých kluků
a holek, zatímco ve vyhřátém bufetu sedí skupinka rodičů v družném hovoru. Probírají všechno
možné: hokej, školu, výchovu, politiku, vaření.
Panuje tu jako vždy přátelská atmosféra.
Předseda klubu Martin Jůzek věří, že právě
přátelská atmosféra a pozitivní prostředí vytvářejí ty správné podmínky pro výchovu hokejové
mládeže. Dětem se tu věnuje velká pozornost.
Tréninky vedou kvalifikovaní trenéři formou hry
s ohledem na věk a výkonnost dětí. Po boku
trenérů se na ledě pravidelně objevují i tátovétrenéři: Petr Tvrdík, Hanzi Arnold, Láďa Poncar,
Michal Kovařík a další. Tihle tátové mají svá zaměstnání, své každodenní starosti, přesto však
ochotně ve volném čase nazouvají brusle a pře-

Úspěchy
černošické
gymnastiky
Černošičtí gymnasté Sokola Černošice zahájili sezónu závodem Pohár města Příbrami v soutěži TeamGym Junior, TeamGym
a Trio. Závodila dvě družstva, pětičlenné
družstvo Juniorek a pětičlenné družstvo
mužů. Družsto Juniorek ve složení Jana
Tuháčková, Kristýna Pavlovská, Aneta
Bóriková, Sára Císařová a Lucie Schrötterová vybojovalo čtvrté místo a družstvo
mužů ve složení Roman Malíř, Radek Calda, Jakub Fara, Jaroslav Lžičař a Ondřej
Martínek se umístilo na druhém místě.
Závodníkům děkujeme za reprezentaci
gymnastického oddílu a jejich rodičům za
pomoc při závodě a celoroční podporu.
Eliška Formánková
FOTO: pí Bóriková

-- Sezónu gymnasté zahájili na závodech
v Příbrami. --
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dávají dětem své hokejové zkušenosti. Nezištně
pomáhají dětem hokejově růst nejen při trénincích, ale i při víkendových zápasech. Michal Kovařík s Láďou Poncarem se v trénování posunuli
ještě dál, když na jaře získali oficiální trenérské
licence. Na všech tatíncích trenérech je vidět,
že si svoji roli jaksepatří užívají a radují se z každého úspěchu či pokroku svých svěřenců. Odměnou je jim radost v dětských očích a pocit, že
dětem pomáhají plnit jejich hokejové sny. Za to
jim patří velký dík.
Černošický hokej letos slaví 80 let své existence právě díky takovýmto nadšencům, kteří
pomáhají udržet kontinuitu všech věkových kategorií. Potkat se s báječnými lidmi z černošického hokeje a nasát přátelskou atmosféru můžete
nejen na zimním stadionu, ale i při každoročním
hokejovém plese, který se uskuteční v lednu
2017.
Text a foto Petra Kroupová, Hana Bláhová

FOTO: archiv SK Černošice

-- Hokejové tréninky vedou kvalifikovaní trenéři,
a to i z řad tatínků. --

Mládež SK KAZÍN v polovině
soutěžního ročníku
V září začal nový ročník fotbalových soutěží,
do kterých byl přihlášen rekordní počet družstev mládeže (2 družstva mladší přípravky,
starší přípravka, mladší žáci a starší žáci).
Družstvo mladší přípravky složené z dětí ročníku 2008 vede bez ztráty bodu svou skupinu a má tak nakročeno k účasti na jarním
finálovém turnaji okresu Praha-západ. Kluci
z druhého družstva složeného z ročníků
2009 a 2010 se v soutěži zatím rozkoukávají
a zkušenost a fotbalovost zatím nahrazují pílí,
bojovností a enormním nasazením, které jistě
prodají příští rok.
Družstvo starší přípravky se v polovině
soutěžního ročníku nachází na 5. místě své
skupiny s minimální ztrátou na čelo soutěže
a v jarní části bude chtít napravit některé těsné prohry se soupeři, kteří se nakonec umístili za nimi.
Mladší žáci po podzimní části soutěže
vedou svou skupinu a na jaře je čeká těžký
úkol uhájit tuto pozici před soupeři, kteří jsou
v těsném závěsu.
Starším žákům, kteří hrají ve sdruženém
družstvu se Sportovním klubem Černošice
svou první sezónu v této kategorii, patří průběžně 5. místo v tabulce a úspěšně se tak
adaptovali na hru na celé hřiště.
Kategorie našich nejmenších, tzv. baby
přípravka, sice nehraje žádnou soutěž, ale
o to intenzivněji se připravuje na další roky
různými hrami pod vedením skvělé Evy
Vojtěchové.
V zimní přestávce pokračuje příprava, pro
kterou využíváme haly a tělocvičny v Černošicích a Dobřichovicích. Jako doplněk k pohybovému rozvoji máme k dispozici bazén
v Dobřichovicích.
Věříme, že nám mládež bude dělat radost
i nadále a jaro bude ještě úspěšnější!
Za SK KAZÍN
Jan Manda

Okresní přebor starších žáků
1. Mníšek
7 0 0
75:7
2. D. Břežany
7 0 0
53:6
3. Č. Újezd
6 0 2
57:15
4. Řevnice
5 0 3
30:23
5. KAZÍN/Černošice 4 0 4
25:37
6. Rudná/Zbuzany
3 0 5
26:31
7. Vestec
2 0 6
32:51
8. Psáry/D. Jirčany 1 0 7
10:52
9. Hostivice
0 0 8
5:91
Okresní přebor mladších žáků - skupina B
1. KAZÍN
11 0 0
89:24
2. Roztoky
10 0 1
99:22
3. Lety
8 0 3
85:53
4. Černolice
8 0 2
51:31
5. Rudná/Zbuzany
6 1 4
68:30
6. Mníšek
6 0 4
49:35
7. Č. Újezd
5 0 6
44:45
8. Tuchoměřice
3 0 8
30:50
9. Všenory
3 0 8
45:75
10. Hostivice
2 0 9
17:67
11. Dobříč
2 0 9 38:100
12. Jeneč
0 1 10 18:101
Okresní přebor starších přípravek – skupina C
1. Řevnice
6 0 2
77:29
2. Tuchoměřice
5 2 1
86:40
3. Č. Újezd
5 1 2
71:45
4. Dobříč/Nučice
5 0 3
81:45
5. KAZÍN
5 0 3
71:48
6. Jeneč
4 0 4
62:68
7. Úhonice
3 1 4
57:54
8. Choteč/Třebotov 1 0 7 21:112
9. V. Přílepy
0 0 8 19:104
Okresní přebor mladších přípravek - skupina D
1. KAZÍN A
30 0 0 278:35
2. Lety
23 1 6 203:85
3. Řevnice
11 5 14 80:105
4. Všenory
11 4 15 81:127
5. KAZÍN B
5 1 24 49:147
6. Dobřichovice
4 1 25 39:231

21
21
18
15
12
9
6
3
0
32
30
25
23
19
18
16
9
9
6
6
1
18
18
16
15
14
12
10
3
0
90
70
38
37
16
13
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Kam za kulturou, zábavou a vzděláním - v Černošicích

prosinec

22. 12.
24. 12.
24. 12.

A zase ta sborovna – divadlo Pavla Trávníčka
Narozeniny a jiné vylomeniny - oslava narozenin všech, kteří se narodili v prosinci
Mikulášské trhy
GOP Fest - Go Ahead, make my day + Monika Pavlačová + Monkex Estate +
Nolem + Wosa
Mikulášská nadílka pro děti
Pojďte s námi na koledu – tradiční vánoční koledování s Pramínkem
Hokr Show - volume 2: Hudební škola Pavel Hokr a Středisko volného času
Všenory - koncerty dětí
O zapomnětlivém andělíčkovi - pohádka pro děti
Předvánoční tvoření pro seniory s dětmi z MŠ Topolská
Zuby Nehty, Iritující Pýchora, Klika - koncert
Bass Černošice vol.8 w/FURIOUS FREAKS, téma INFERNO
Dvořákovy Moravské dvojzpěvy: adventní koncert v podání Simony Procházkové
a Jany Sýkorové, sólistek opery Národního divadla
Vánoční besídka malých hokejistů
Hudební Hollywood opět v Černošicích aneb vánoční koncert retro šlágrů ze světa
i tuzemska
Legenda o hvězdě - divadlo pro školy
Sharon Lewis a Jan Kořínek - koncert
Předvánoční posezení pro seniory z Černošic
Zasedání zastupitelstva
Předvánoční výlet pro seniory do Norimberku
Chorus Angelus – vánoční koncert
Timudej - vánoční koncert
DeColt - koncert
ZUŠ - vánoční koncert
Dětská vánoční slavnost
Vánoční koncert – Pramínek
Klagenfurt + Odečet plynu + Kapela jedné noci - vánoční koncert
Hokr Show - volume 3: Hudební škola Pavel Hokr a Středisko volného času
Všenory - koncerty dětí
Mifun - vánoční koncert
Skauti přinášejí Betlémské světlo
Mše svatá

24. 12.
24. 12.

Štědrý večer v Club Kině - antistresový vánoční večírek
Černošická štědrovečerní Česká mše vánoční J. J. Ryby

24. 12.
25. 12.
25. 12.

Půlnoční – tradiční bohoslužba
Boží hod vánoční – dopolední bohoslužba
Mše sv. – slavnost Narození Páně

28. 12.
28. 12.

Pohádkový silvestrovský večer pro seniory
Svátek Svatých Mláďátek, mučedníků a mše sv.

31. 12.
31. 12.

Silvestr v Církvi bratrské – vážné i nevážné ohlédnutí za uplynulým rokem
Silvestr v Club Kině

1. 1.
1. 1.

Novoroční bohoslužba
Slavnost Matky Boží, Panny Marie, mše sv.

1. 12.
2. 12.
3. 12.
3. 12.
4. 12.
4. 12.
7. 12.
8. 12.
9. 12.
9. 12.
10. 12.
10. 12.
11. 12.
12. 12.
13. 12.
13. 12.
14. 12.
14. 12.
15. 12.
16. 12.
16. 12.
17. 12.
18. 12.
18. 12.
19. 12.
20. 12.
21. 12.

leden

prosinec
10. 12.
10. 12.
12. 12.
17. 12.
17. 12.
18. 12.
18. 12.
22. 12.
26. 12.
30. 12.

v okolí
Vánoční knoflíkový trh – trhy s bohatým doprovodným kulturním programem
Dětský vánoční jarmark
Vánoční koncert žáků a lektorů Muzikuly - skladby W. A. Mozarta, L. van Beethovena, J. J. Ryby a dalších
Andělíček Toníček – divadlo pro děti, divadlo Buchty a loutky
Koncert vokální skupiny Cabinet
Karlštejnský královský advent
Konec Švandy aneb Hvězda padá z Mostu – premiéra autorské hry divadelního
souboru Křoví v režii Dany Radové
Vánoční koncert - houslový mág Jan Hrubý a přátelé
Koncert Pražské mobilní zvonkohry + ohňostroj
Předčasný silvestr 2016 – živá hudba, svařák, občerstvení, ohňostroj (18.00)

19.30, Club Kino
19.30, Club Kino
10.00-18.00, náměstí Centra Vráž
18.00, Club Kino
16.00, Club Kino
17.00, u mokropeské kapličky sv. Václava
17.00 a 18.30, Club Kino
8.45, Club Kino
9.30, Dům s pečovatelskou službou
19.00, Club Kino
19.00, Club Kino
20.00, Modlitebna Církve Bratrské, Hradecká ul. 2192
13.00, Club Kino
19.00, Club Kino
9.00, Club Kino
20.00, Club Kino
14.00, Dům s pečovatelskou službou
19.00, Club Kino
Odjezd 6.30, Dům s pečovatelskou službou
18.00, Hala Věry Čáslavské u ZŠ
20.00, Club Kino
20.00, Club Kino
Club Kino
9.30, Modlitebna Církve Bratrské
17.00, městský sál na Vráži
19.00, Club Kino
17.00 a 18.30, Club Kino
17.00, Club Kino
10.00-12.00, náměstí Centrum Vráž
16.00, kostel Nanebevzetí Panny Marie,
Komenského ul.
20.00, Club Kino
22.00, kostel Nanebevzetí Panny Marie,
Komenského ul.
24.00, Modlitebna Církve bratrské
9.30, Modlitebna Církve bratrské
10.30, kostel Nanebevzetí Panny Marie,
Komenského ul.
16.00, Dům s pečovatelskou službou
18.00, kostel Nanebevzetí Panny Marie,
Komenského ul.
17.00, Modlitebna Církve bratrské
20.00, Club Kino
9.30, Modlitebna Církve bratrské
10.30, kostel Nanebevzetí Panny Marie,
Komenského ul.

8.30-13.00, náměstí v Mníšku pod Brdy
12.00-18.00, zámek Dobřichovice
16.00, Malostranské nám. 25, Praha
15.00, KS U koruny, Radotín
19.00, kaple sv. Judy Tadeáše - zámek
Dobřichovice
12.00-17.00, Karlštejn
19.00, KS U Koruny, Radotín
19.00, zámek Dobřichovice
Nám. Sv. Petra a Pavla, Radotín
17.00, náměstí v Mníšku pod Brdy

Přecházíme na FB - skupina Kultura v Černošicích

Facebook / Kultura v Černošicích
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Advent a čas vánoční v Římskokatolické farnosti Třebotov
Adventní doba začíná tradičně 1. adventní nedělí, která letos připadla již na 27. listopadu.
V římskokatolické církvi se konají v této době roráty. V černošickém kostele bohoslužba rorátů
začíná každé úterý do 13. prosince v 7 hodin.
Roráty jsou ranní mariánské mše sv. Název je
odvozen od vstupního zpěvu (Introitus) čtvrté
adventní neděle „Rorate coeli desuper“, tedy
„Rosu dejte shůry“. Původ rorátů sahá až do
doby vlády Karla IV., jenž zavedl celoroční praxi
votivních mší k Panně Marii.
Vánoční svátky v římskokatolické farnosti začínají v sobotu 24. 12. na Štědrý večer v 16.00
hod. mší sv. v Černošickém kostele, kde se

také tento den naplno rozzáří atmosféra vánoční
doby. Připomínáme si narození Ježíše. Všichni
vespolek slavíme tuto radostnou událost spojenou s mnoha tradicemi. V kostele je postaven
betlém, který tuto biblickou událost přibližuje
nejen dětem ale i dospělým. Ve večerních hodinách Štědrého večera také rozzáří naše srdce
koncert Rybovy mše.
Tradiční půlnoční mše sv. se koná v Radotíně
v kostele sv. Petra a Pavla ve 24.00 hodin.
První svátek vánoční Slavnost Narození Páně
připadá na neděli, mše sv. v Černošicích se
slouží od 10.30 hodin. Druhý svátek vánoční na
sv. Štěpána je mše sv. v Třebotově v kostele sv.

Martina od 10 hodin.
Na středu 28. 12. připadá svátek Svatých
Mláďátek, mučedníků a mše sv. v Černošicích
je v 18 hodin.
Na pátek 30. 12. připadá svátek Svaté Rodiny, mše sv. je v Radotíně v 18 hodin.
Konec roku 31. 12. na sv. Silvestra si připomeneme v Třebotově při mši sv. v 17 hodin, bohoslužba je spojena s poděkováním a prosbou
o Boží pomoc do nového roku.
Nový rok 1. ledna 2017 přináší Slavnost Matky Boží, Panny Marie, mše sv. v Černošicích se
koná v 10.30 hodin.
Za ŘKF Hubert Poul

Dvořákovy Moravské dvojzpěvy zazní v Modlitebně CB
Kdy: sobota 10. prosince ve 20.00
Kde: Modlitebna Církve Bratrské
(Hradecká 2192)
Čas adventu, nejkrásnějšího období roku, je
zde. Zpříjemnit si ho můžete třeba návštěvou
adventního koncertu v podání sólistek opery
Národního divadla v Praze, sopranistky Simony
Procházkové a altistky Jany Sýkorové. Na klavír je doprovodí rovněž člen Národního divadla
Bronislav Procházka. Hlavním bodem programu
budou Moravské dvojzpěvy Antonína Dvořáka.
Ty měly ve skladatelově životě velmi důležité
místo. V roce 1877 je totiž Dvořák přiložil k žádosti o rakouské státní stipendium. Johannes
Brahms, jenž zasedal v porotě, byl písněmi mladého, neznámého českého skladatele tak nadšený, že je hned doporučil svému berlínskému
vydavateli Fritzi Simrockovi. Napsal mu tehdy:
„Budete tak jako já z nich mít radost a jako nakladatel obzvláštní potěšení z jejich pikantnosti…“ Simrock dvojzpěvy vydal v následujícím
roce a úspěch se dostavil okamžitě. Moravské
dvojzpěvy otevřely Dvořákovi doslova bránu do
světa. Do světa, z něhož Antonín Dvořák tak rád
utíkal zpět domů.
Na vystoupení ale zazní také árie a duety ze
světových a českých oper a na závěr nebude
chybět vánoční hudba.
O interpretkách
Jedinečný zážitek umocní jistě i podání skladby sólistkami opery Národního divadla. Sopranistka Simona Procházková ztvárnila řadu vrcholných postav operní literatury jako Violetta/
La Traviata, Rusalka. Zájezdy Státní opery ji přivedly na scény ve Švýcarsku, Německu, Japonsku a korejském Soulu. Mimo to hostovala v několika dalších evropských divadlech. Intenzivně
se věnuje interpretaci písňového repertoáru.
Pedagogicky působí na Konzervatoři v Plzni.

FOTO: archiv RKM

-- Simona Procházková, Jana Sýkorová a Bronislav Procházka --

Altistka Jana Sýkorová jako sólistka Státní
opery Praha ztvárnila titulní role v opeře Carmen
a dalších. Mezinárodní kritiku zaujala ve světové premiéře opery Joseph Merrick zvaný Sloní
muž. V roce 2007 debutovala rolí Maddaleny ve
Verdiho Rigolettovi v londýnské Královské opeře Covent Garden, vrátila se tam s rolí Mercédes a jako cover titulní role v Carmen. Je z naší
současné pěvecké generace dosud sama, kdo
na této prestižní scéně vystupoval ve více než
jediné inscenaci. Hostovala v Nice, v Dijonu, na
festivalu ve Welsu. Web Forum Opera ji označilo za „jednu z nejzajímavějších současných Car-

Mikulášské trhy
Kdy: 3. prosince od 10.00 do 18.00
Kde: náměstí Centra Vráž
První prosincovou sobotu se na Vráži budou konat Mikulášské trhy se
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men“. Je sólistkou Národního divadla v Praze,
kde kromě Carmen zpívá Káču/Čert a Káča.
Mimo to je také občankou Černošic.
Akci pořádá město Černošice ve spolupráci se Sborem Církve bratrské v Černošicích
a uměleckou agenturou RKM pod záštitou
hejtmana Středočeského okraje. Vstupenky
jsou k dostání v předprodeji v Minimarketu za
180 Kč, na místě za 200 Kč.
Dana Jakešová
(zpracováno z podkladů RKM)

spoustou stánků a tradičním vánočním zbožím. Návštěvníci si budou
moci užít i bohatý doprovodný program, jako např. hudební a taneční vystoupení, mikulášskou dílnička, nebo pohádku Gloria, která se odehraje
ve 14.30 v městském sále. Po celý den bude k vidění betlém se živými
zvířaty. Na závěr samozřejmě přijdou Mikuláš, čert a anděl!
Kristýna Pánková

z města a okolí

Hudební Hollywood opět v Černošicích, aneb Vánoční koncert
retro šlágrů ze světa i Česka

FOTO: archiv pořadatele

Kdy: 12. prosince od 19.00
Kde: Club Kino
12. prosince v 19 hodin Vás zveme do Club
Kina, kde proběhne vánoční hudební setkání
s krásnými filmovými a divadelními písněmi ve
stylu Retro. Příchod Vánoc oslavíme jedinečným
potpourri z vybraných „hudebních laskomin“, na
míru utkaných z půvabných harmonií a důvěrně známých melodií, které se navždy vryly do
paměti svojí autentičností a kvalitou. Upřímné
pozvání nechť přijmou i účastníci kurzu anglického jazyka, který je koncipován s důrazem na
potřeby seniorů.

My všichni, doufejme i s Vámi, se tak sejdeme 12. 12. v 19.00 na místě, které má ve znaku zpívajícího Ala Jolsona, na místě stvořeném
ke stylovému poslechu i vaudevillové zábavě.
Přijďte se podívat na komorně laděnou verbálně-hudební show ve světle ramp černošického
Club Kina v podání nadčasové skupiny Hudební
Hollywood. Ještě jednou přijměte vřelé pozvání
proslovené ústy jejího konferenciéra Vladimíra
Franty, dvěma slovy: Příjemnou zábavu!
Koncert pořádá město Černošice. Jednotné
seniorské vstupné 100 Kč.
Vladimír Franta

-- skupina Hudební Hollywood --

Sharon Lewis a Groove Jana Kořínka, aneb Little Bio Blues
FOTO: archiv organizátora

-- Sharon Lewis (USA) --

Kdy: 13. prosince od 20.00
Kde: Club Kino
Po roce se do Evropy vrací zpěvačka Sharon
Lewis, aby odehrála v pořadí dvanácté turné
s černošickým bluesovým varhaníkem Janem
Kořínkem a jeho mezinárodní sestavou Groove, tentokrát obohacenou o italského kytaristu
Luca Giordano, který žil několik let v Chicagu
a vystupoval tam s mnoha kapelami.
Sharon Lewis odstartovala svoji hudební
dráhu v klubu Buddy Guy’s Legends v roce
1993. Od té doby pravidelně vystupuje po
USA a celém světě. Její nezapomenutelná živá
vystoupení ukazují velkou lásku k soulu a blues. Zpěvačka v současné době spolupracuje
s mnoha hudebníky, jako jsou např. Jimmy
Johnson, Harmonica Hines, John Primer, Dave
Spectre, Carlos Johnson nebo Son Seals.
V letošním roce byla podruhé nominována
na zpěvačku roku prestižní ceny Living Blues

Awards, spolu s Mavis Staples a dalšími. Nedávno vydala druhé album u prestižní nahrávací
společnosti Delmark Records, pojmenované
trefně Grown Ass Woman.
Sharon Lewis vystupuje s Janem Kořínkem
od roku 1996. Od té doby s ním nahrála tři
alba, z nichž poslední, Live At Bedna, bylo vydáno v letošním roce u společnosti Black Town
Records. Nyní se v prosinci vrací do Evropy na
další turné se sestavou Groove Jana Kořínka, již
tvoří Sharon Lewis – zpěv, Jan Kořínek - hammond B3, Luca Giordano – kytara a Marek Urbánek – bicí. Koncert se koná, výjimečně v úterý, 13. 12. od 20.00 v černošickém Club Kině.
Vstupenky obdržíte v předprodeji v Minimarketu
na černošickém nádraží za 150 Kč nebo před
koncertem za 200 Kč. Senioři nad 65 let platí
150 Kč. Srdečně zve město Černošice.
Pavel Blaženín

Vánoce v Modlitebně
Církve Bratrské
18. 12. od 9.30: 	Dětská vánoční slavnost (děti netradiční bohoslužbou připomenou smysl Vánoc)
24. 12. od 24.00: Půlnoční (tradiční bohoslužba k narození Krista)
25. 12. od 9.30: 	Boží hod vánoční (dopolední bohoslužba k narození
Krista)
31. 12. od 17.00:	Silvestr v Církvi bratrské (vážné i nevážné ohlédnutí
za uplynulým rokem)
1. 1. od 9.30:
novoroční bohoslužba
Pavel Paluchník, Kazatel Církve bratrské
FOTO: archiv CB
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Chorus Angelus zazpívá vánočně v Hale Věry Čáslavské
Kdy: pátek 16. prosince v 18.00
Kde: Hala Věry Čáslavské u školy
Dětský pěvecký sbor
Chorus Angelus připravil svůj tradiční vánoční
koncert, tentokrát pod
názvem Český Betlém
na pátek 16. prosince od 18 hodin do
Haly Věry Čáslavské.
Vystoupí zde všechna oddělení sboru se svými
sbormistryněmi pod vedením svého uměleckého
vedoucího Romana Michálka, za klavírního doprovodu Ivany Kylarové. Taneční část předvede Folklorní soubor Klíček z Řevnic pod vedením Ludmily
Chroustové, instrumentálně koncert doprovodí
žáci černošické Základní umělecké školy. Na hodinovém koncertu zazní adventní a vánoční písně,
nebudou chybět ani lidové koledy. Srdečně zveme
všechny příznivce a přátele sboru!

FOTO: archiv sboru

Za sbor Chorus Angelus
Simona Kysilková Šnajperková

Třetí největší betlém na světě

FOTO: Včelín Ořech z.s.

-- Při prohlídce betlémů v Ořechu na vás dýchne
vánoční atmosféra. --

Vánoce s Pramínkem
Folklorní soubor Pramínek při ZUŠ Černošice pro vás připravil příjemné zpestření času adventního i vánočního.

POJĎTE S NÁMI NA KOLEDU
Kdy: neděle 4. prosince v 17 hodin
Kde: T
 radiční předvánoční koledování u mokropeské kapličky
sv. Václava

VÁNOČNÍ KONCERT
Kdy: pondělí 19. prosince v 17 hodin
Kde: v městském sále na Vráži
Můžete se těšit na vánoční pásmo složené z českých koled z oblasti Krkonoš. Vystoupí malý i velký Pramínek za doprovodu muziky
pod vedením Anny Poulové a Václava Polívky.
Přijďte s námi prožít čas vánoční s lidovými koledami.
Za FS Pramínek
Magdaléna Voldřichová
www.praminekcernosice.cz
www.facebook.com/FSPraminek
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-- Letošní vánoční koncert Chorus Angelus nese název Český betlém. --

Tedy přesněji třetí největší betlém „třešťského typu“ (s bohatou krajinou z přírodních materiálů, hlubokými jeskyněmi, vodopády, vyřezávanými figurkami, …,
každý rok postavený nově a jinak) bude k vidění po celý advent v Ořechu. Dva
největší jsou v muzeu v Třešti.
„Ořešský“ betlém je navíc oproti loňsku na přání návštěvníků obohacen o větší
peklo a denní a noční osvětlení. A také se budete moci podívat do „vnitřností“
betléma.
Kromě tohoto betléma zde můžete ještě vidět zhruba 20 dalších betlémů,
vyzkoušet si stavbu krajiny, podívat se na řezbáře, ozdobit perníčky apod.
„Dřevěné a medové Vánoce“ pořádá Ekocentrum Včelín Ořech až do 23. prosince každou sobotu a neděli od 10 do 18 hodin, ve všední den pro školy, školky
a skupiny na objednávku.
Vladimír Glaser

2x FOTO: Ivan Látal

z města a okolí

Císařovna přijede slavit advent
Kdy: neděle 18. prosince, 12.00-17.00
Kde: v Karlštejně
Bohatý program, muzikantský, taneční i divadelní, je připraven na počest
císařovny Elišky v Karlštejně. Slavná choť Otce vlasti Karla IV. do podhradí
v čele své družiny dorazí v neděli 18. prosince.
Na náměstí pod hradem vyroste historické tržiště, na kterém budou
k dostání hračky, dřevěné zbraně, výrobky řezbářů, šperkařů, ozdoby, korále, adventní věnce i spousta dalšího zboží. Nebudou chybět ani nejrůznější laskominy a karlštejnské víno či karlštejnské pivo Karlíček. Soudek
se speciální várkou připravenou místním pivovarníkem Jiřím Chybou právě
na počest adventu bude naražen vpodvečer, po příjezdu královny na náměstí. Návštěvníci se také mohou těšit na zpřístupnění tzv. muzejní stezky.
K dispozici jim budou všechna karlštejnská muzea – od vinařské expozice
nedaleko centrálního parkoviště po muzeum voskových figurín těsně před
vstupem do hradu.
Vladařovu manželku i diváky budou bavit šermíři a šermířky ze skupin
Alotrium a Reginleif, zahrají kapely Kapičky, Fotr a kolektiv, Čenkomor,
Třehusk, zatancuje skupina Proměny, nejen koledy zapěje soubor HUKOt
i děti z Karlštejna a Litně. Těšit se můžete na živý betlém, na loučový průvod i ohnivé kejkle metačů ohně.
Královnu Elišku přijdou pozdravit slavní obyvatelé Karlštejna - známý herec Pavel Zedníček a populární zpěvák Pavel Vítek. Tečku za celodenním
programem obstará ohňová show.
Miloslav FRÝDL

FOTO: M. Frýdl

-- Královnu Elišku přijdou pozdravit i herec Pavel Zedníček
a zpěvák Pavel Vítek. --

Skauti Vám přinášejí Betlémské světlo
Kdy: 24. prosince, 10.00-12.00
Kde: náměstí Centra Vráž
Již tradiční akcí na Štědrý den se stalo rozdávání Betlémského světla černošickými skauty. V sobotu 24. prosince od 10 do 12 hodin
bude možné si zapálit Betlémské světlo u Lavičky Václava Havla na náměstí na Vráži.
Motto letošního ročníku Betlémského světla
zní Odvážně vytvářet mír. Motto je inspirováno
Horským kázáním, kde Ježíš učí: „Blaze těm,

kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni
syny Božími. Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské.“ (Mt 5, 9–10).
Další možností získání Betlémského světla na Štědrý den bude po mši v Kostele Nanebevzetí Panny Marie v Černošicích okolo
17. hodiny.
Za Skauty Černošice
Petr Wolf

FOTO: archiv Skauti Černošice (2015)

Černošická
štědrovečerní
Česká mše vánoční
J. J. Ryby 2016
Kdy: 24. prosince ve 22.00
Kde: kostel Nanebevzetí Panny Marie
Stejně jako loni vás i letos zveme na tradiční Českou mši vánoční. V tomto roce však
bude koncert o něco slavnostnější, černošická „Rybovka“ zazní již po dvacáté, úvodního slova se ujme P. Skalický.
Po koncertě bude čas a příležitost si v klidu popovídat u pohárku svařeného vína se
sousedy, přáteli a známými a strávit tak společně nejsvátečnější den v roce.
I letos si přijďte zazpívat, zahrát nebo poslouchat a užít si příjemnou štědrovečerní
atmosféru.
Těšíme se na viděnou.
Město Černošice, Římskokatolická
farnost Černošice, Magdaléna Voldřichová,
Michaela Voldřichová
rybovkacernosice@gmail.com

-- Stejně jako loni si i letos můžete přijít pro Betlémské světlo na náměstí Centrum Vráž. --

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017
V prvních lednových dnech proběhne 17. ročník celostátní akce Tříkrálová sbírka. Koledníci budou obcházet městy, městysi a vesnicemi po
celé ČR.
Farní charita Neratovice je zapojena do tohoto projektu již od začátku,
a to od roku 2001. Naši koledníci se zúčastní sbírky ve dnech od 3. ledna
do 9. ledna 2017. Sbírka je určena, stejně jako v jiných lokalitách na území
České republiky, na pomoc lidem v nouzi u nás i v zahraničí.

Farní charita Neratovice tímto děkuje všem, kdo vlídně přijme koledníky
a přispěje do jejich pokladniček.
Získané prostředky budou použity pro přímou pomoc potřebným
a přispějí k udržení a k rozvoji sítě sociálně zdravotních služeb v našem
regionu.
Miloslava Machovcová, ředitelka Farní charity Neratovice
a její zaměstnanci
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Za divadlem
do Radotína
Kdy: s obota 17. prosince v 15.00 hra pro děti,
neděle 18. prosince v 19.00 hra pro
dospělé
Kde: KS U Koruny, Radotín
Na sobotu 17. prosince připravili v Radotínském
kulturním středisku U Koruny divadelní představení pro děti. V podání Divadla Buchty a Loutky
mohou vaše ratolesti zhlédnout vánoční pohádku Andělíček Toníček. Zjistí, co všechno se
může stát malému andělíčkovi Toníčkovi, když
ho svatý Petr pošle zvěstovat narození Ježíška.
Na dobrodružné cestě mu pomůžou tři králové
i zářící kometa.
Neděle pak bude patřit divadlu pro dospělé.
Těšit se můžete na premiéru hry Konec Švandy
aneb Hvězda padá z Mostu v podání divadelního souboru Křoví, v režii Dany Radové. Hrají: V.
Hanešková, K. Šmejcová, T. Fiala, F. Hájek, J.
Hladovec a P. Šusta.

Marina Cvětajevová má své Centrum
ve Všenorech
FOTO: Lukáš Kliment

Dana Jakešová
-- Slavnostního otevření Centra se zúčastnili i (zleva) Jiří Stivín, Galina Vaněčková
a Leoš Válka. --

Dětský vánoční
jarmark
Kdy: 10. prosince, 12.00-18.00
Kde: zámek Dobřichovice
O třetím adventním víkendu bude dobřichovický zámek patřit tradičnímu Dětskému vánočnímu jarmarku. Na stáncích
bude možné nakoupit vánoční dárečky či
různé dobroty. Chybět nebude ani kovářská dílna a pečení placek na kamnech
se Skauty. A samozřejmě je připravený
i kulturní program. Na návštěvníky čeká
hudební vystoupení ZUŠ (13.00) či pražského pěveckého sboru IMBUS (17.45).
Děti se mohou projet na koni, vyzkoušet
si upéct vánočku. Na 17. hodinu je pak
připraveno představení Z pohádky do
pohádky.
Zdroj: www.dobrichovice.cz

Od začátku listopadu je možné ve Všenorech
navštívit Centrum Mariny Cvětajevové, významné ruské básnířky, která zde na pozvání
prezidenta Masaryka, stejně jako řada dalších
ruských emigrantů, žila na začátku 20. století.
Centrum je přístupno v otevíracích hodinách
Všenorské knihovny: pondělí 16-19, středa
14-19, sobota 9-12. Všenorská knihovna a Informační centrum Berounka, U silnice 151
(Závist), kde sídlí Obecní úřad Všenory. Tel.:
607 263 700, 257 711 010 (obecní úřad).
Všenorská knihovna dlouhodobě vytváří
fond regionální literatury, zaměřený na Všenory a široké okolí. Sem patří i regionální
osobnosti, jako např. český básník Vladimír
Holan nebo ruská básnířka Marina Cvětajevová, která zde našla s rodinou dočasný domov po svém útěku před revolucí v Rusku.
Za vznikem Centra v prvé řadě stojí Galina
Vaněčková, literární vědkyně, a autorka knih
o Marině Cvětajevové, předsedkyně nyní již
zaniklé Společnosti Mariny Cvětajevové. Při
hledání místa pro stálou expozici o básnířce
vznikla myšlenka umístit expozici do prostoru
Informačního centra Berounka, patřícího ke
Všenorské knihovně. Bylo nutno řešit uspořádání malé místnosti pro tyto účely nevhodné.
Vše se vešlo na 10 m2
Nakonec si s tím úspěšně poradil ředitel
Centra moderního umění DOX Leoš Válka.
Navrhl vkusné a praktické uspořádání expozice na pouhých 10 m2. Na vyvýšených policích jsou uloženy knihy, které jsou součástí

knihovního fondu Všenorské knihovny. Jedná
se o knihy, která psala básnířka, jejich překlady, knihy o básnířce, knihy, které milovala.
Je možné si je půjčit prezenčně do čítárny
knihovny. Na zavěšených panelech se promítá život básnířky od narození do jejího smutného konce. Básnířka má zde svůj psací stůl.
Proč centrum vzniklo
Posláním Centra, jehož vznik podpořily nejen významné české a zahraniční instituce, ale
především vedení obce Všenory, bude nejen
interpretace tvorby této básnířky, ale i dalších
básníků z celého světa. Ve svém příspěvku
Básník po ruce. Proč je to pořád zapotřebí?
básník Petr Borkovec vyzval všenorské knihovnice, aby se Centrum Mariny Cvětajevové
stalo místem prezentace především současných básníků.
Pro Všenorskou knihovnu je Centrum Mariny Cvětajevové její významnou součástí, o což
se nejvíce zasloužila zdejší dlouholetá knihovnice a kronikářka, paní Alena Sahánková, která stojí rovněž za vznikem Informačního centra
Berounka.
Není od věci zmínit, že Cvětajevová také
v roce 1924 pár měsíců pobývala v někdejších Dolních Mokropsech, v usedlosti Famílie,
Slunečná čp. 465.
Simona Kysilková Šnajperková,
Černošická společnost letopisecká

Vánoční koncert žáků a lektorů Muzikuly
Kdy: 12. prosince v 16.30
Kde: Praha, Malostranské nám. 25
Žáci a lektoři klavírních kurzů černošické Muzikuly vás zvou na vánoční koncert, který proběhne 12. prosince od 16.30 hodin v prostoru
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barokního refektáře profesního domu Matematicko-fyzikální fakulty UK.
Na koncertě, který se koná pod záštitou Astronomického ústavu UK, uslyšíte skladby W. A.
Mozarta, L. van Beethovena, J. J. Ryby a dal-

ších. Přijďte se potěšit vánoční atmosférou,
krásnou hudbou a pobytem v zajímavém prostoru na Malostranském náměstí v Praze. Vstup na
koncert je volný.
Anežka Šubrová

z města a okolí
vosti. Hlavní zápletkou pohádky je pak skutečnost, že náš Psaníčkový Andělíček jednou
zaspí a tím se jaksi vše řádně zašmodrchá.
Divadlo DRAK.
(Pro školy a školky.)

Program
prosinec 2016
2. 12. v 19.30
Narozeniny a jiné vylomeniny
Oslava narozenin všech, kteří se narodili v prosinci. Kdo má v prosinci narozeniny,
dorazte do Clubu. Drink Bacardi-Cola a malá
pochutina pro vás zdarma. Music, movies,
musical video clip, show and dancing nebude chybět. Vstup zdarma.
3. 12. v 18.00
GOP Fest - Go Ahead, make my day + Monika Pavlačová + Monkex Estate + Nolem
+ Wosa
Gymnázium Radotín již tradičně v Club Kině.
Přehlídka kapel a umělců, soutěže, výborná
atmosféra a neotřelá muzika. Vstup 70 Kč.
4. 12. v 16.00
Mikulášská nadílka
I letos přijde do Club Kina Mikuláš a potěší
děti bohatým programem a dárky.
Zdobení perníčků, soutěže, bubliny a další
vánoční program. A samozřejmě mikulášská
nadílka, s čertem a andělem. Vánoční hudba
a atmosféra jak z pohádky. Využijte předprodej vstupenek v Club Kině - (ať Mikuláš ví, kolik dárků má připravit). Vstupné: předprodej
150 Kč včetně dárkového balíčku pro dítě,
50 Kč doprovod.
7. 12. v 17.00 a 18.30
Hokr Show - volume 2
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.
17.00 - 1. koncert, 18.30 - 2. koncert,
vstup zdarma.
8. 12. v 8.45
O zapomnětlivém andělíčkovi - pohádka
pro děti
V tomto ryze vánočním představení hrají tři
herci, trvá 45-50 minut a je pro děti od tří
let.
Námětem pro tuto vánoční pohádku je příběh o Psaníčkovém Andělíčkovi, který každé
Vánoce nosí dětská přání Ježíškovi.
V pohádce se objeví fortelně precizní loutky. Ty potom v souladu s koledami vytváří
veskrze poetický příběh plný rozjímání i hra-

9. 12. v 19.00
Zuby Nehty, Iritující Pýchora, Klika
- koncert
Zveme Vás na předvánoční koncert, který
se bude konat na podporu lidské dobroty
i dobrot jakýchkoliv dalších včetně těch nedobrých:-) K tanci a poslechu zahraje legendární stálice českého bigbeatu Zuby Nehty.
Doprovodí ji pražská kapelka Iritující Pýchora
mísící již desátým rokem zvuky alternativy,
ska i punku. Třetím hudebním tělesem bude
Černošická ska-rocková banda Klika. Vstup
150 Kč.
10. 12. v 19.00
Bass Černošice vol.8 w/FURIOUS FREAKS, téma INFERNO
Připravte se, bude peklo! A to doslova...
Poslední letošní BASS přijedou rozproudit
FURIOUS FREAKS /Bass Drop/, téma kulis
a vizualizací: Inferno.
Projekt Furious Freaks vznikl v létě 2012
a od té doby jeho členové Bonduel, Dollo,
Hayppa a Avenues úspěšně putují po klubech po celé ČR i v okolních státech. Projekt
je neodmyslitelnou drum‘n‘bassovou součástí Bass Drop crew. V současnosti kluci pořádají prestižní pražské akce jako je Drop That
nebo Utopia. V posledních letech také pilně
pracovali na své vlastní tvorbě, díky čemuž
v létě 2015 Furious Freaks přišli se svým prvním EP nesoucí název Born in Acid, v říjnu
2016 se jim podařilo pod BNC Express upsat
své druhé EP Ravens. Během jejich působení měli tu čest zahrát si na akcích jako Let It
Roll, Rock For People, Winter Arena či Cross
Festival. Od jejich vystoupení nemůžete očekávat nic jiného než tu nejvytříbenější selekci, energické mixy všech subžánrů a masivní
hype od čtyř šílenců za mixem.
Večerem Vás tradičně provedou djs
z místní DUNENI.cz crew ve složení Wolfik,
MindGroove, Vagi, ED:GE, Eight Times, Danoush a Artomic. Nebude chybět fotbálek,
pořádnej zvuk, světla, kulisy a hlavně skvělá
atmosféra. Všechna pekelná stvoření vítána.
Hlavním partnerem akce je Velkopopovický Kozel. Vstup do 20.30 za 60Kč, poté
90 Kč.
11. 12. v 13.00
Vánoční besídka malých hokejistů
13. 12. v 9.00
Legenda o hvězdě - divadlo pro školy
16. 12. v 20.00
Timudej - Vánoční koncert
Živelná černošicko-balkánská kapela Timudej se pohybuje na pomezí několika hudebních žánrů jako je taneční world music,
electroswing, pop, rock, ska či samba a je

proslulá energií nabitými koncerty. V letošním
roce vydala u Supraphonu úspěšné album
Ještěně, které se krátce po vydání stalo čtvrtým nejprodávanějším albem v ČR. Afterparty
DJ Davi.
Vstup 180 Kč, předprodej v Club Kině
150 Kč.
17. 12. v 20.00
DeColt - koncert
Přijďte si společně s námi odpočinout od
předvánočního stresu a vánoční atmosféry
na pořádný rockový nářez v podání kapel
DECOLT (Dobřichovice), SELF-DEFENCE
(Dobříš) a B5 (Klatovy). Dobřichovická parta DECOLT vystoupí v klubu se zcela novým
speciálním programem, který pravděpodobně už nebudete mít šanci slyšet (s tímto
programem DECOLT vystoupí jen na čtyřech
koncertech). Kromě jejich osvědčených fláků jako Hej Dědo! a Vlci, zazní i několik novinek. Vstup 80 Kč.
18. 12.
ZUŠ - Vánoční koncert
20. 12. v 19.00
Klagenfurt + Odečet plynu + Kapela jedné noci - Vánoční koncert
I letos již tradiční vánoční koncert s oblíbenými kapelami v Club Kině. Vstup 100 Kč.
21. 12. v 17.00 a 18.30
Hokr Show - volume 3
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. 17.00 - 1. koncert, 18.30 - 2. koncert,
vstup zdarma.
22. 12. v 17.00
Mifun - Vánoční koncert
Koncert, dobroty, workshop pro všechny.
Tradiční i neobvyklé vánoční písně v podání
dětského sboru MIFUN a jeho sólistů a hostů. Vstup 50 Kč.
24. 12. v 20.00
Štědrý večer v Club Kině - antistresový
vánoční večírek
Po večeři a dárkách trocha klidu a pohody.
Vstup zdarma.
31. 12. v 20.00
Silvestr v Club Kině
Venkovní scéna: táborák, opékání buřtů,
venkovní bar, ohňostroj. Vnitřní scéna: 90.
léta a samozřejmě music, movies, musical
video clip show, dancing. Nebude chybět ani
Dj Kalimutcho. Vstup zdarma.
Lucie Barchánková
Zdroj: informace od interpretů
Pozn.: Informace ke kulturním akcím, které
v Club Kině pořádá město, případně další organizace, najdete v samostatných textech.
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z města a okolí

Nové knihy v městské knihovně v Černošicích
Beletrie pro dospělé:
BATTHYANY, Sacha: A co to má co dělat
se mnou? - kniha je psychologickým portrétem současné generace a neobvyklou
rodinnou kronikou, která na příbězích dvou
rodin zpřítomňuje dějiny střední Evropy;
BELLOVÁ, Bianca: Jezero - příběh starý
jako lidstvo samo. Je to pouť hrdiny, chlapce, který na cestu vyráží jen s uzlíčkem nervů a kabátem po dědovi. Musí do světa, aby
hledal, a vrátit se domů, aby našel;
BOČEK, Evžen: Aristokratka na koni humorný román, pokračování knih Poslední
aristokratka a Aristokratka ve varu;
BOUČKOVÁ, Tereza: Život je nádherný
- příběh ze života. Román završuje volný
a předem neplánovaný triptych: v Indiánském běhu se vše začíná, v Roku kohouta
graduje a Život je nádherný ho uzavírá;
CABICAR, M. M.: Dítě školou povinné humorné příběhy očima odvážného otce;
DEAVER, Jeffery: Ocelový polibek - detektivní román, 12. případ Lincolna Rhyma;
DOEER, Anthony: Sběratel mušlí - povídky. Autor zavádí čtenáře na africké pobřeží
i na předměstí Ohia, ukazuje předstíranou
pompéznost i boj o přežití v divočině;
GROFF, Lauren: Osudy a běsy - nikdy
si nezačněte myslet, že někoho opravdu
znáte, i když s ním žijete dvacet let. Příběh
manželství zachycené v průběhu 24 let;
HÁJÍČEK, Jiří: Dešťová hůl - román ze
současnosti, silný příběh, v němž kromě lidí
tentokrát hrají důležitou roli pozemky - zděděná pole a spory kolem jejich vlastnictví;
HARTL, Patrik: Okamžiky štestí - nový
dvojromán Patrika Hartla je možné číst
z kterékoliv strany. Vyberte si sami! Příběh
sourozenců Veroniky a Jáchyma budete
prožívat podle toho, který začátek zvolíte;
JELINEK, Branko: Oskar Ed - komiks;
O‘FARRELL, John: Muž, který zapomněl,
že má ženu - zábavný a dojemný příběh muže
odhodlaného udělat cokoli, aby vrátil ručičky
hodin a získal zpět život, o který přišel;
PERRY, Bruce Duncan: Chlapec, kterého chovali jako psa - příběhy dětí, které
překonaly trauma. Dětský psychiatr Bruce
Perry měl v terapii děti, které zažily nepředstavitelnou hrůzu. Perry vypráví jejich příběhy a mluví o traumatech, které utrpěly,
i o tom, jak se z nich dokázaly zotavit;

VÁŇOVÁ, Magda: Nebýt sám - společenský román;
VIEWEGH, Michal: Melouch - román
o dvou dlouholetých kamarádech a někdejších učitelích, kteří se už pár let živí poněkud lukrativnějšími profesemi: jeden jako
gigolo a druhý jako nájemný vrah;
YALOM, Irvin D.: Lži na pohovce - román
o psychoterapii.
Naučná literatura:
CÍLEK, Václav: Co se děje se světem?
Kniha malých dobrodiní v čase velké
proměny Země - nová kniha od geologa a oceňovaného esejisty Václava Cílka.
Navzdory všem katastrofickým scénářům
je to kniha optimistická a přináší konkrétní návrhy, jak řešit současnou a budoucí krizi. Publikace doprovázejí surreální
ilustrace Kateřiny Piňosové a fotografie
autora;
DOUSEK, Vladimír: Putování krajinou
Berounky - knížka plná krásných fotografií,
obrazově dokumentuje údolí řeky Berounky
od Plzně až po hrad Křivoklát;
FORSYTH, Frederick: Vypravěč - světoznámý autor špionážních románů, který
proslul především legendárním Dnem pro
šakala, popisuje svůj dobrodružný život.
Během svého života těsně unikl hněvu
obchodníka se zbraněmi v Hamburku,
za občanské války v Nigérii po něm střílel
MiG a ocitl se uprostřed krvavého převratu
v Guineji - Bissau;
NEŠPOR, Karel: Kudy do pohody - tisíc
snadných rad, jak se uklidnit. MUDr. Karel
Nešpor, CSc., vede primariát mužského
oddělení závislostí Psychiatrické nemocnice Bohnice a přednáší zdravotníkům a vysokoškolským studentům. Přibližně 30 let
se zabývá prevencí a léčbou návykových
nemocí;
PROCHÁZKOVÁ, Zdenka: Zdenka Procházková - herečka Zdenka Procházková
zářila na pražských divadelních scénách
v 50. a 60. letech 20. století. Počátky její
umělecké kariéry výrazně ovlivnil Karel Höger, který byl sedmnáct let jejím manželem.
V knížce vzpomíná na svůj bohatý život, na
svého manžela a herecké kolegy, na role,
které ztvárnila doma i v cizině. Kniha vychází
k životnímu jubileu herečky.

Výtvarná soutěž v knihovně
Městská knihovna v Černošicích vyhlašuje výtvarnou soutěž pro děti na téma „Zvířátka v zimě“.
Obrázky označené jménem, věkem a adresou přineste do konce prosince do knihovny. Tři
autory nejzdařilejších výtvarných prací odměníme hezkou knížkou.
Irena Šilhánková,
knihovnice
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Pro děti a mládež:
Mašinky - leporelo;
ADAMEC, Radek: Pohádky o nezbedných mašinkách - pro děti od 3 do 7
let. Pohádky z doby již dávno minulé, kdy
mašinky jezdily na páru a uhlí a prožívaly na kolejích spoustu neuvěřitelných
dobrodružství;
KOŽÍŠEK, Pavel: Malý kouzelník - knížka
je určena pro ty úplně nejmenší kouzelníky.
Slavný kouzelník Pavel Kožíšek si pro ně
připravil malý výlet do jinak přísně střeženého zákulisí světa kouzel a magie;
MARIANI, Viviana: Poznáváme
dinosaury;
POSPÍŠILOVÁ, Zuzana: Kdo straší školní strašidlo? - první čtení;
ROŽNOVSKÁ, Lenka: Vlkovi tě nedám! knížka o tom, jak přesvědčit jedináčka, že
mít sourozence je fajn;
STOLIČNÝ, Peter: Nové pohádky o dopravních značkách - zábava a poučení pro
školáky a předškoláky. Peter Stoličný ve
své knize srozumitelnou a zábavnou formou
seznamuje malé čtenáře s riziky, která na
ně na silnicích a v ulicích měst číhají, učí je
rozumět dopravním značkám a radí, jak se
pohybovat bezpečně. Každá z dvaceti pohádek je věnována jedné dopravní značce.
Knížky v angličtině:
Knihy zjednodušené četby pro studenty:
VERNE, Jules: Around te World in Eighty
Days (v češtině Cesta kolem světa za 80
dní);
SHELLEY, Mary: Frankenstein;
VERNE, Jules: Twenty Thousand Leagues Under the Sea (v češtině Dvacet tisíc
mil pod mořem);
CONRAD, Joseph: Typhoon (v češtině
Tajfun).
Knížka pro děti:
KELLY, Miles: 100 Classic Stories (v češtině 100 klasických příběhů).

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

