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Mezzosopranistka Jana Sýkorová:
„Operu jsem si nevybrala, to ona si vybrala mne!“
Přes den maminka, hospodyňka, milovnice koní a majitelka spousty domácích
mazlíčků, večer sólistka nejen českých, ale i světových operních a koncertních scén.
Jana Sýkorová žije s manželem Richardem Kolářem a dcerou Kačkou v Černošicích,
do Národního divadla jezdí vlakem a na první pohled by jistě ne každý hádal, že tato
mladá krásná žena má v životopise mj. angažmá v londýnské Královské opeře…
XX Životopisy mnoha divadelních umělkyň
začínají tím, že se v podstatě narodily s „otevřeným hrdlem“ a touhou po reflektorech.
Bylo to u Vás obdobné, nebo Vaše cesta ke
zpěvu vedla jinudy?
Že budu operní pěvkyní, mě ani ve snu nenapadlo. Vyrůstala jsem ve Žluticích na Karlovarsku. Mým velkým snem a přáním bylo mít své
koně a stát se „koňařkou“. Všechny víkendy
a prázdniny jsem trávila v blízké Bohuslavi v jezdeckém oddíle. Samozřejmě jsem chodila do
ZUŠ na klavír a pravidelně jsem se účastnila
recitačních soutěží, ale zpívat jsem se nikde neučila a ani mne to nelákalo. Do opery jsme jeli
se školou jednou za rok do Plzně a doma jsme
sledovali „Prodanou nevěstu“, kterou vysílali
v TV na Nový rok. To byla veškerá má setkání
s operou. Oba moji rodiče byli učitelé. Maminka
měla krásný hlas, zpívala na svatbách, estrádách, v komorním pěveckém souboru. Tatínek

i maminka hrávali ochotnické divadlo. V pubertě
jsme začali s kamarády chodit na taneční zábavy. Oslovila mne místní skupina „Problém“, zda
bych s nimi nechtěla zpívat. Moc mě to s nimi
bavilo, zpívala jsem s Problémem dobré tři roky.
Mezitím jsem se dostala na Střední pedagogickou školu do Karlových Varů a v tzv. sborové
třídě jsme všechna děvčata navštěvovala Dívčí
pěvecký spor SPgŠ vedený prof. Jiřím Štruncem. Sbor byl velmi úspěšný, měli jsme spoustu
koncertů, procestovali kus světa.
XX Tam to tedy začalo… Proč jste si vybrala
zrovna operu, resp. žánr vážné hudby?
Já si operu nevybrala, to ona si vybrala mne!
V maturitním ročníku mě profesoři hudební výchovy přivedli předzpívat kantorce zpěvu, která si umanula, že jsem nositelka nevídaného
operního hlasu , na populár se nehodícího ,
a pokud nebudu dělat přijímačky na konzervatoř
na klasický zpěv, „zakopu hřivnu“.

Kapela ZRNÍ vystoupí v Černošicích
Kdy: sobota 25. března od 20.00
Kde: Club Kino
Kladenští Zrní jsou něco mezi Radiohead
a Václavem Koubkem, mezi rychlým městem

archiv J. Sýkorové

a mlžným lesem. Na české scéně jsou naprostým originálem. Nenechte si jejich koncert
ujít.
„Něžný artbrut, kladenskej uhelnej zen.
Dřevo, svaly, voda, buchary.
Jsme Zrní, kladenská kape-- Ondřej a čtyři Janové - to je kladenská kapela Zrní. -la,“ tak sami sebe definují
FOTO: archiv kapely Zrní
pánové z kapely. Zvuk kapely je tedy ovlivněný industriálním Kladnem, táhlými volnými poli, i rychlými pohyby
strojů. Jejich sdělení je velmi
emotivní a naléhavé. Prochází od ponurých nočních ulic,
plných zimy a strachu, až
k naprosté euforii a fascinaci z maličkostí. Jejich hudba
zkrátka vychází ze života.

-- Bizetova Carmen v Národním divadle v r. 2017. -Pokračování rozhovoru na str. 11

Zrní funguje už víc než deset let v nezměněné podobě a na české scéně se řadí k tomu,
co rozhodně stojí zato si poslechnout. Inteligentní texty, neprvoplánové melodie a přesto
něco, co si klidně pustíte do uší a duší při
procházce nebo doma při večerní siestě. To
je kapela Zrní. Zpívá česky, spolupracovala
s Radůzou a vydala několik CD, vystoupila na
Colours of Ostrava a koncertuje i v zahraničí.
Kapela hraje v obsazení: Jan Unger - zpěv,
kytara, flétna, Jan Fišer - housle, zpěv, Jan
Juklík - kytara, zpěv, Jan Caithaml - basová
kytara, zpěv, Ondřej Slavík - bicí, akordeon,
beatbox, zpěv. Více informací o této originální
kapele najdete na www.zrni.cz.
Vstupenky na koncert obdržíte za 220 Kč
v předprodeji (Minimarket u černošického nádraží), nebo za 280 Kč na místě před koncertem. Na koncert zve město Černošice.
Pavel Blaženín

z radnice

Poplatky 2017 – žádná změna oproti minulému roku
Sazby všech poplatků a termíny splatnosti jednotlivých poplatků určuje Obecně závazná vyhláška č. 4/2012 o místních poplatcích, ve znění vyhlášky č. 2/2014 a 2/2015. Úplné znění
vyhlášky je zveřejněno na webu města, najdete
zde informace o vzniku a zániku poplatkové povinnosti, o možnostech osvobození, apod.
Poplatek za odpad: 600 Kč za poplatníka
(nemovitost) / rok do 31. března běžného roku.

Pomoc ve složitých
životních situacích
Každé pondělí v době od 8 do 17 hodin úřaduje sociální pracovnice Jaroslava Krčilová
v klubovně Domu s pečovatelskou službou
Černošice, Vrážská 1805, zadní vchod od
zahradního altánu. Sociální pracovnice poskytuje poradenství osobám v nepříznivé
životní situaci, v níž se ocitli z důvodu věku
nebo zdravotního postižení, dále vydává parkovací průkazy označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou. Kontaktní telefon 601 362 036.
Jaroslava Krčilová,
oddělení sociální pomoci

Další vítání občánků
proběhne v květnu
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.

Pokud jste si zvolili možnost hradit poplatek ve
dvou splátkách, termín pro zaplacení druhé části poplatku je do 30. září.
Poplatek ze psa: 700 Kč (snížená 200 Kč)
/ rok, za 2. a každého dalšího psa 1.400 Kč
(snížená 300 Kč) do 31. května běžného roku.
Pokud jste si zvolili možnost hradit poplatek ve
dvou splátkách, termín pro zaplacení druhé části poplatku je do 31. října.

FOTO: archiv MěÚ Černošice

Černošice koncem loňského roku překročily
hranici 7000 obyvatel. Tímto jubilejním občanem se stal pan Petr Simota, kterého starosta
Filip Kořínek přivítal začátkem února osobně
na radnici, a vedle certifikátu jej obdaroval lahví kvalitního vína.
Adéla Červenková

7000. obyvatelem Černošic se stal Petr Simota.

Daňové přiznání za rok 2016

možnost konzultace s pracovníky Finančního úřadu
Kdy: čtvrtek 16. 3. 2017 od 13 do 18 hodin
Kde: zasedací místnost Městského úřadu
Černošice, Riegrova 1209
Pracovníci Finančního úřadu pro Středočeský
kraj, Územního pracoviště Praha-západ obdobně jako v minulých letech umožní daňovým poplatníkům, aby si v klidu - bez front a v „domácím“ prostředí mohli vyřídit své záležitosti.

V rámci těchto úředních hodin mohou daňoví
poplatníci platně podat daňové přiznání a mohou
získat pomoc při vyplnění daňového přiznání do
příslušných formulářů.
Magdalena Košťáková

AKCE VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
JARO 2017
11. 3. 8:00 – 12:00
n

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

18. 3. 8:00 – 12:00

FOTO: Pavel Blaženín
n

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

25. 3.
n

1. 4.

8:00 – 12:00

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

8. 4.
n

8:00 – 12:00

Černošice (Poštovní) n Mokropsy (u pekárny) n Vráž (Husova – Majakovského) n
n Vráž (Slunečná – u kontejnerů na plasty) n
n
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Jana Ullrichová, Dagmar Ovečková,
finanční odbor

7000. občan

Eva Řehořová, matrikářka

-- Starosta na začátku listopadu 2016 slavnostně přivítal 12 nových spoluobčánků,
které na akci doprovodily celé rodiny. --

Podrobný přehled možných plateb, účtů, termínů a variabilních symbolů je aktuálně uveden
na www.mestocernosice.cz na stránce finančního odboru.
Info: 221 982 518, financni@mestocernosice.cz.

8:00 – 12:00

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

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

z radnice

Jednou větou...
• Částka, kterou město do loňského roku dostávalo do rozpočtu jako podíl na výnosu daně
z přiznání fyzických osob, dosáhla loni 9,97 mil.
Kč. Letos a v dalších letech nám tyto peníze
v rozpočtu budou citelně chybět. Zklamání a naštvání je o to větší, že rozhodnutí, které předloni
poslanci na návrh ministra financí udělali, bylo
podloženo chybnými, jestli ne dokonce úmyslně
zavádějícími čísly - úředníci tvrdili, že přijdeme
o 2 miliony, když už tehdy bylo zřejmé, že to
bude spíš 6, a nyní je to 9. Přišli jsme o výnos,
který loni představoval 10 % našich daňových
příjmů!
• Místostarosta Petr Wolf se zúčastnil zajímavé
konference o faktoru NIMBY. Tato zkratka pochází z anglického „Not In My Backyard“ – volně
česky přeloženo „Jen ne u mého domu“ a označuje se jí v komunální sféře nechvalně známá
situace, kterou i vedení našeho města nezřídka
musí řešit – nesouhlas lidí, aby nějaká potřebná
či dokonce nezbytná stavba byla v blízkosti jejich
domu.
• Město zaplatilo 25.500 Kč za loňský monitoring výskytu netopýrů v topolové aleji podél cyklostezky na Radotín.
• Vidíme už jen velmi malou naději, že se podél Vrážské ulice pod viladomy v zatáčce podaří vybudovat potřebné chodníky. Po digitalizaci katastru nemovitostí se posunuly hranice
některých pozemků a plánovaná stavba se tak
na více místech papírově dostala na soukromé pozemky. Někteří z majitelů si pro souhlas s právem stavby, popř. pro převod nebo
odprodej pozemků městu, kladou podmínky,
které nelze akceptovat. Město má velkou vůli
chodník pro obyvatele přilehlých nemovitostí
dobudovat a zajistit jim tak větší bezpečnost
(lidé z jiných částí města chodí k nádraží jinými cestami). Nelze ale přistoupit na to, aby
se v rámci dostavby chodníku budovaly lidem
nové soukromé ploty nebo dokonce protihlukové stěny, které se samotným chodníkem
nemají souvislost.
• Na městský úřad přišly na návštěvu a diskuzi
se starostou během dvou únorových dní postup-

ně všechny páté třídy z naší základní školy. (Bylo
to fajn, byli jste skvělí!;-))
• Město schválilo žádost Povodí Vltavy o prodloužení nájmu parkoviště na okraji Sportparku
Berounka až do konce května, v souvislosti s realizací zpevnění břehu řeky od jezu až po osadu
Na Vírku.
• Během ledna docházelo opakovaně ke zpoždění vlaků vlivem tuhé zimy a technického stavu trati i vozového parku. V rámci komunikace
s Českými drahami, SŽDC, ROPIDem i Ministerstvem dopravy jsme získali statistické údaje
o tom, jak vlaky jezdí v běžném období: za září
až prosinec 2016 jelo včas (tj. se zpožděním do
5 minut) slušných 93-96 % všech vlaků. U těch
3-7 % zpožděných byly jen v 1 % na vině České
dráhy, zbytek jde na vrub stavu trati. Diametrálně
jiná ale byla situace za lednových mrazů a sněžení. Procentuální statistiku nemáme k dispozici, ale podle sdělení ČD měly výrazné problémy
soupravy typu 471 („City Elefant“) – zamrzaly jim
strojovny, brzdy, sušičky vzduchu, polétavý sníh
ničil tlumivky, nefungoval vzduchový systém brzd
a sběrače trakčního systému aj. U nedávno nasazených modernizovaných patrových vlaků jsou
zase opakované problémy s dveřmi řídícího vozu
(budou se již podruhé vyměňovat). Celkem za
leden České dráhy řešily jen na trati Praha - Beroun neuvěřitelných 2358 závad. Další závady
se logicky týkaly opět samotné trati, tedy SŽDC.
• SŽDC chystá na letošní rok řadu oprav na různých úsecích trati Praha – Beroun – Hořovice,
aby se snížila její poruchovost a aby byla připravena na plánované prosincové zavedení nových
expresních vlaků Praha - Plzeň; v průběhu roku
nás proto čeká několik období s jednokolejným
provozem buď přímo skrze Černošice, nebo na
vzdálenějších úsecích, které nás také mohou
ovlivnit. První přijde o březnových víkendech
jednokolejný provoz od Radotína po Dobřichovice, kdy se ve svazích od radotínského přejezdu
bude kácet náletová zeleň podél trati. Více informací uvnitř listu.
• Ministerstvo dopravy na základě iniciativy
Černošic začalo řešit problém s korupcí kolem
autoškol a zkušebních komisařů. Byly obeslány
všechny příslušné obce s výzvou, aby se zapojily
do snahy korupci vymýtit. Ještě předtím došlo

Svoz bioodpadu od nemovitostí
Od 1. března až do 13. prosince probíhá opět každou středu svoz bioodpadu od nemovitostí.
Upozorňujeme občany, že nádoby na bioodpad jsou hnědé barvy. Pokud použijete nádobu jiné
barvy, musí být zřetelně označena nápisem bioodpad.
K odstranění bioodpadu lze celoročně využít i sběrného místa
v OTS, Topolská 660, Černošice, a to:

pondělí a středa 7.00 – 17.00
sobota 8.00 – 12.00
Bližší informace na telefonním čísle: 251 641 183
Renáta Petelíková

k výměně odpovědného řídícího pracovníka na
samotném ministerstvu. Na černošickém úřadu
jsme loni zavedli vlastní důsledný preventivní
systém, včetně videokamer ve zkušebních místnostech. Několik autoškol se následně registrovalo v jiných okresech. V této souvislosti čelíme
řadě právních útoků a pokusů zkomplikovat nám
práci. Na černošickém úřadu nicméně už k nekalým praktikám nebude prostor. O naše zkušenosti také už projevily zájem další úřady. Věříme,
že míra korupce v této oblasti časem poklesne
v celé zemi, a to i naším přičiněním.
• Podle analýzy zpracované ředitelkou základní školy se počet žáků v naší škole bude ještě
několik let zvyšovat, a to ze současných 813 až
na cca 900 (resp. z 37 tříd až na 40) pro školní
roky 2018/2019 a 2019/2020. V dalších letech
se nejspíš vrátí na současný stav. Město podalo žádost o dotaci na nástavbu tří tříd na střeše
budovy A, kde se dnes o prostor přetahují první
třídy se školní družinou, a přístavbu za budovou
B, kde by vznikla nová učebna, dílna a sborovna
(viz informace v IL 01/2017).
• Rada města vyhlásila zakázky na odvlhčení
budovy B a zateplení budovy C ve škole – obě
stavby proběhnou během léta.
• Město převzalo záštitu nad Memoriálem Věry
Čáslavské, který pořádá T. J. Sokol Černošice
8. dubna v Hale Věry Čáslavské – půjde o gymnastický závod, dvojboj pro závodníky od 10 let
věku.
• Kromě nového kronikáře/ky (více viz str. 23)
hledáme i nového člena Redakční rady Informačního listu. Po odstoupení paní Evy Moniové bude
potřeba opět ustálit lichý
počet členů, jak je stanoveno v Pravidlech pro vydávání
IL. Zájemci prosím pište na
redakcni.rada@gmail.com.
Filip Kořínek, starosta
filip.korinek@mestocernosice.cz

Příští veřejné zasedání
zastupitelstva se koná
8. 3. 2017
od 19.00 v Club Kině.

TOHLE SI BUDETE
PAMATOVAT!

Zapamatujte si číslo naší

Městské policie
606 707 156

Všechna stávající čísla platí i nadále.

Uložte si je do telefonu pro případ potřeby:
606 707 156, 724 060 620 (1. hlídka),
605 255 450 (2. hlídka).
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Proč budou výluky vlaků
V letošním roce připravuje SŽDC na trati Praha
– Beroun opravné práce v celkové částce téměř
109 milionů Kč. Proběhne například výměna
izolátorů trakčního vedení na některých místech, souvislé odstraňování stromů z dopadové
vzdálenosti průjezdného průřezu obou kolejí či
souvislá výměna kolejnic v úseku Praha-Smíchov – Praha-Radotín (délka úseku 9 km). Na
této trati budou v letošním roce také realizovány
investice SŽDC, a to rekonstrukce mostu Dobřichovice – Řevnice a rekonstrukce železniční
stanice Beroun. Plnění jízdního řádu v úseku
Praha – Beroun dále výrazně ovlivní 90 denní
nepřetržitá výluka na opravu železničního spodku v úseku Zdice – Hořovice (srpen – listopad).
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Nutná opatření
Takové práce se bohužel neobejdou bez
omezení. První větší nás čeká hned v březnu.
• Výluky Dobřichovice – Radotín se budou
konat celý březen (a pak také v červenci) vždy
od pátku do neděle. Budou znamenat redukci
osobních vlaků v úseku Radotín – Beroun (jako
základ pojede přes den vždy jen jeden pár za
hodinu, v pátek odpoledne bude veden z Prahy ještě vložený vlak) – jednokolejnost může
přinést přenášení zpoždění, pokud protivlaky
(rychlíky a expresy ze směru Plzeň) nepojedou
včas. Viz výlukový jízdní řád níže.
• Výluky Beroun – Karlštejn (březen, duben
8:30 – 16:30) budou znamenat redukci osob-

ních vlaků v tomto úseku na 1 pár za hodinu;
jednokolejnost může rovněž přinést přenášení
zpoždění, pokud protivlaky (rychlíky a expresy
ze směru Plzeň) nepojedou včas.
Proč nemají v zastávkách vždy přesné
informace
Při informování cestujících o omezeních,
zpožděních či mimořádných událostech vychází pokladní v zastávkách Černošice a Černošice-Mokropsy ze zpráv v odbavovacím systému
a případně se dotáží výpravčích ve stanicích
Praha-Radotín nebo Dobřichovice. Pokud se
nejedná o informovanost ihned při vzniku mimořádnosti v dopravě (např. pokud má vlak zpož-

z radnice
dění vlivem čekání na přípoj a již je v pohybu v jiném mezistaničním úseku), tj. data o jedoucím
vlaku jsou pořizována do informačních systémů
SŽDC, osobní pokladník má informace k dispozici a cestujícím je sděluje průběžně.
Pokud se však jedná o informaci o zpoždění,
které vlak nabírá vlivem toho, že nejede proto,
že čeká na usjízdnění tratě nebo zavedení náhradní dopravy, informace bohužel v systémech
nejsou k dispozici a pokladník je odkázán pouze na průběžné informace od výpravčích. Tady

nemůže bohužel sdělit vyčerpávající informaci
ani o zpoždění vlaku, ani o přijatých dopravních
opatřeních dřív, než jsou výpravčími SŽDC nebo
dispečery ČD oznámena. Vzhledem k tomu, že
počet mimořádností v provozu v posledních měsících stoupl, je pochopitelné rozhořčení cestujících, že nemohou ihned dostat informace. Dopravce ČD dále jedná se SŽDC o možnostech
úpravy komunikace mezi provozními zaměstnanci tak, aby bylo možno (do doby provedení oprav
tratě) informace dostávat v kratším čase.

On-line informace o jedoucích vlacích najdete
také na webu ČD a v aplikaci pro mobilní telefony – MUJ VLAK, k dispozici je i informační linka
kontaktního centra ČD (+420 221 111 122),
v provozu non-stop.
Dana Jakešová
Zpracováno z informací ČD.
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Zprávy z Městské policie
• Rodina bez domova
Dne 19. ledna v 03.41
hodin jsme na základě poznatku občana prověřovali
dlouhodobě
neužívanou
chatu poblíž ul. Akátová
v Černošicích. Dle sdělení občana by měl
někdo v chatě přespávat. K této kontrole byla
přizvaná i hlídka PČR, jelikož zde bylo důvodné
podezření, že se jedná o trestný čin. V chatě
hlídky našly čtyři osoby. Muž s přítelkyní a dvě
malé holčičky ve věku šest a čtyři roky.
Vzhledem k tomu, že se jednalo o chatu bez
jakéhokoliv sociálního zázemí a rodina je dlouhodobě bez domova, byla na místo přivolána
pracovnice sociálně právní ochrany dětí, která rozhodla o umístění holčiček do dětského
domova. Ve spolupráci se sociální pracovnicí
převezli strážnici holčičky do dětského domova, kde o ně bude náležitě postaráno. Neoprávněné užívání chaty si k dalšímu šetření
převzalo OO PČR Řevnice.

Informace Finanční správy:

• Žena se ztratila v lese
Dne 4. února v 15.40 hodin přijala hlídka Městské policie Černošice oznámení od
mladé ženy, která uvedla, že se ztratila někde
v lese při procházce z Černošic na Ameriku.
Žena v telefonu působila velmi zmateným
a hysterickým dojmem. Nedokázala popsat
místo, kde se nachází, ani trasu kudy šla. Jediným vodítkem bylo, že při cestě prošla okolo
cedule přírodní rezervace a že šla po modré
turistické značce. Strážníkům se podařilo ženu
částečně uklidnit a ta po chvilce byla schopná
vrátit se na turistickou značku.
Vzhledem k začínajícímu stmívání hlídky
strážníků MP prověřily okolí obcí Roblín a Vonoklasy v blízkosti turistického značení. Žena
byla spatřena poblíž obce Vonoklasy a promrzlou ji strážníci odvezli domů k matce.
• Sexuální obtěžování
Dne 7. února v pravé poledne bylo Městské
policii Černošice oznámeno, že na Černošickém nádraží je osoba, která obtěžuje ženy

a dává jim nemravné a neslušné sexuální nabídky. Na místo okamžitě vyjela hlídka strážníků, která dle popisu zastavila muže v Karlštejnské ulici. Při vyzvání o prokázání totožnosti muž
nereagoval, pouze opakoval, že se jmenuje
Bohouš.
Vzhledem k tomu, že nebylo možné ověřit
jeho totožnost, byla na místo přivolána PČR.
Ani to nepřimělo muže spolupracovat a uváděl
nadále nepřesné údaje. Proto byl muž předveden na služebnu PČR, kde po nějaké době
začal částečně spolupracovat.
Dalším šetřením se zjistilo, že se jedná
o muže, který trpí menší mentální poruchou
a pochází z Hodonína, kde bydlí u svých rodičů, neustále utíká z domova a toulá se napříč
republikou nebo v zahraničí. Dle sdělení sociální pracovnice města Hodonín, není okolí nebezpečný a rodina nevyhlašuje na jeho osobu
pátrání. Z tohoto důvodu byl muž po domluvě
PČR propuštěn.
Klimsza Otmar,
ředitel MP Černošice

Daň z nemovitých věcí - informace emailem

Finanční správa zavádí pro poplatníky novou
službu spočívající v zasílání údajů pro placení
daně z nemovitých věcí na email namísto složenky. Poplatník přihlášený k této službě obdrží
na email kompletní informaci s údaji pro placení
daně. Tato informace bude obsahovat obdobné údaje, jaké jsou nyní uvedeny na alonži složenky, tj. informace o výši stanovené daně, výši
nedoplatku/přeplatku a údaje pro placení daně
včetně QR kódu, umožňujícího platbu daně pro-

střednictvím internetového bankovnictví nebo
mobilních platebních aplikací. Zájemce o tuto
službu odevzdá nejpozději do 15. března 2017
svému správci daně Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí emailem.
Tato služba je určena výhradně pro poplatníky
daně, kteří nemají zřízenu službu placení daně
prostřednictvím SIPO, a právnické osoby, které
nemají zřízenu datovou schránku. Poplatníkům,
přihlášeným k zasílání údajů pro placení daně

z nemovitých věcí emailem, nebude zaslána
složenka.
Podrobné informace o službě zasílání údajů
pro placení daně z nemovitých věcí emailem
naleznete na webových stránkách města či Finanční správy.
Jana Ullrichová, vedoucí finančního odboru
Zdroj: informace z TZ Finanční správy

Z 85. jednání Rady města Černošice (30. 1. 2017)
Odbor investic a správy majetku
• Nájemní smlouva č. 45/2017 o pronájmu
pozemků parc. č. 6209/3, 6211/23, 4377
a k. ú. Černošice, Sportpark Berounka
Rada města Černošice schvaluje nájemní smlouvu č. 45/2017 mezi městem Černošice a Povodím Vltavy, s. p., IČ 70889953, sídlem Praha 5,
Holečkova 8 o pronájmu částí pozemků parc. č.
6209/3 o výměře 553 m2, parc. č. 6211/23 o výměře 252 m2 a 4377 o výměře 51 m2 za částku
14,40 Kč/m2/rok.
• Návrh na vyřazení „zmařených“ investic
z účtu 042
Rada města Černošice souhlasí s vyřazením nedokončených investičních akcí jako zmařených
z účetní evidence z roku 2016 a ukládá finančnímu odboru vyřadit zmařené investiční akce z účetní evidence.
• Nájem nebytových prostor v Srbské ulici žádost o posun termínu splácení nájmu
Rada města Černošice souhlasí s prodloužením
termínu splátky nájemného za pronájem nebytových prostor v Srbské ulici v Černošicích hrazeného na základě uzavřených smluv o nájmu nebytových prostor mezi městem Černošice a skupinou
historického šermu Alotrium (ing. Josef Kutílek),
IČ: 15869008, se sídlem v ulici Slapská 1501,
Beroun; schvaluje 1) uzavření dodatku č. 3 (CES
33/3/2017) k nájemní smlouvě o nájmu nebyto8

vých prostor ze dne 1. 7. 2006, 2) uzavření dodatku č. 3 (CES 34/3/2017) k nájemní smlouvě
o nájmu nebytových prostor ze dne 1. 11. 2006.
• Výběr provozovatele stánku s občerstvením
ve Sportparku Berounka
Rada města Černošice bere na vědomí jednotlivé návrhy uchazečů (celkem 7 zájemců), rozhoduje o výběru nejvhodnějšího návrhu Mgr. Martina Stádníka, pro umístění stánku s občerstvením
a koncept jeho provozu ve sportparku Berounka.
• Dodatky ke smlouvě o závazku veřejné služby v linkové dopravě v systému PID (linka PID
č. 313, 315, 414, 415 a 601) pro rok 2017
Rada města Černošice schvaluje:
1. dodatek č. 8 (CES 234/2014-3) pro linku PID
315 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované
dopravy na roky 2010 až 2019 uzavřené podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění
pozdějších předpisů,
2. dodatek č. 9 (CES 235/2014-3) pro linky PID
415 a 601 ke smlouvě o závazku veřejné služby
ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2019 uzavřené
podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě,
ve znění pozdějších předpisů,
3. dodatek č. 8 (CES 442/2015-3) pro linku 313
ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné
linkové dopravě v systému Pražské integrované

dopravy na roky 2010 až 2019 uzavřené podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění
pozdějších předpisů,
4. dodatek č. 13 (CES 236/2014-4) pro linku PID
414 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované
dopravy na roky 2010 až 2019 uzavřené podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění
pozdějších předpisů.
• Centrální vstup a šatny v ZŠ Černošice - výběr dodavatele nových laviček
Rada města Černošice souhlasí s cenovou nabídkou spol. Atis interier, IČ: 45842001, Karlická
8, 252 28 Vonoklasy na dodání laviček do nových
šaten v ZŠ Černošice - Mokropsy za cenu 58.100
bez DPH (70.301 s DPH); schvaluje 1) uzavření
kupní smlouvy (CES 48/2017) mezi společností
Atis interier a městem Černošice na dodání laviček
do nových šaten v ZŠ Černošice – Mokropsy, 2)
rozpočtové opatření č. 9.
• Rekonstrukce Pražské ulice - výběr zpracovatele PD
Rada města Černošice souhlasí s cenovou nabídkou společnosti PPU, s. r. o. na zpracování projektové dokumentace rekonstrukce obou úseků Pražské ulice za celkovou cenu 65.000 Kč bez DPH
(78.650 Kč s DPH); schvaluje uzavření smlouvy
o dílo (CES 54/2017) mezi PPU spol. s.r.o., Vyžlovská 2243/36, 100 00 Praha 10, IČ: 496 13
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481 a městem Černošice na zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci Pražské ulice.
• Rozpočtové opatření č. 8
Rada města Černošice schvaluje rozpočtové
opatření č. 8; ukládá finančnímu odboru zapracovat rozpočtové opatření č. 8 do rozpočtu.
Úsek právní
• Uzavření rámcové kupní smlouvy na
nákup kameniva se společností KÁMEN
Zbraslav, a.s.
Rada města Černošice schvaluje uzavření rámcové kupní smlouvy č. CES 44/2017 na nákup
kameniva se společností KÁMEN Zbraslav, a.s.,
se sídlem Žitavského 1179, 156 00 Praha 5, IČ:
01820460 na dobu dvou let do 31. 12. 2018
v předpokládané hodnotě 150.000 Kč bez DPH
ročně; rozhoduje dle čl. 5.1 vnitřního předpisu č.
5 (směrnice města o zadávání veřejných zakázek)
o výjimce z počtu předložených nabídek a povinnosti zveřejnění veřejné zakázky na úřední desce.
Odbor informatiky
• Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě (licenční)
č. MEUC-038921/2011 ze dne 4. 7. 2011 se
spol. TRIADA, spol. s r. o
Rada města Černošice souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě (licenční) č. MEUC038921/2011 ze dne 4. 7. 2011 se společností
TRIADA, spol. s r.o., IČO: 43871020, se sídlem
Praha 9, U Svobodárny 12, PSČ: 190 00.
Odbor vedení města
• Nákup
inzertního
balíčku
Kombi5
na Jobs.cz
Rada města Černošice souhlasí 1) s udělením výjimky z vnitřního předpisu č. 5 „Zadávání veřejných

zakázek“ dle bodu č. 4.1 při nákupu inzertního
balíčků Kombi5 na portále Jobs.cz, 2) s nákupem
inzertního balíčků Kombi5 na portále Jobs.cz od
firmy LMC s.r.o., Jankovcova 1569/2C, Praha 7
v ceně 25.000 Kč bez DPH.
Odbor technických služeb
• Žádost o dodatečné schválení výběru dodavatele a ceny opravy vozu multicar
Rada města Černošice souhlasí s udělením výjimky z vnitřního předpisu č.5 „Zadávání veřejných zakázek“ dle Bodu 4.1 při opravě vozu multicar 3S0
4600 za celkovou cenu 30.083,63 Kč vč. DPH
autorizovaným servisem Lufra, s.r.o., Otovická
134/102, 193 00 Praha 9, IČ 26131854.
Odbor školství, kultury a cestovního
ruchu
• Smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání: občerstvení v Hale Věry Čáslavské
Rada města Černošice schvaluje smlouvu
č.51/2017 o nájmu prostor sloužících k podnikání
mezi městem Černošice a firmou U Zavinuté Emy
s.r.o., IČ 28240901 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze vložka C, oddíl
134691. Zastoupena: Venuší Golláňovou, jednatelkou se sídlem Sportovní 304, 252 03 Řitka.
• Smlouva o dílo o vykonávání správy budovy:
Hala Věry Čáslavské
Rada města Černošice schvaluje smlouvu
č.55/2017 o dílo o vykonávání správy budovy:
Hala Věry Čáslavské mezi městem Černošice
a panem Janem Mastným IČ 74227629 se sídlem: Boženy Němcové 789, 252 28 Černošice.
Úsek projektového řízení a komunikace
• Veřejnoprávní smlouva o dotaci/příspěv-

ku na poskytování sociální služby, tedy činnosti nebo souboru činností podle zákona
č.108/2006 Sb., zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění
nebo prevence sociálního vyloučení, na rok
2017; evidenční číslo smlouvy poskytovatele:
S-0177/SOC/2017
Rada města Černošice schvaluje 1) návrh Veřejnoprávní smlouvy o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby, tedy činnosti nebo souboru činností podle zákona č.108/2006 Sb., zajišťujících
pomoc a podporu osobám za účelem sociálního
začlenění nebo prevence sociálního vyloučení,
na rok 2017; evidenční číslo smlouvy poskytovatele: S-0177/SOC/2017, CES 56/2017, mezi
městem Černošice a Středočeským krajem, IČO
70891095, pro účely zajištění pečovatelské služby, ve výši 510.200 Kč, vč. přílohy (položkové
čerpání), 2) návrh Smlouvy o pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu číslo
S-16716/SOC/2016, CES 57/2017, mezi městem Černošice (jakožto poskytovatelem sociálních
služeb) a Středočeským krajem, IČO 70891095,
stanovující druh a rozsah poskytovaných soc. služeb (pečovatelská služba, identifikátor 5005680)
a podmínky vyrovnávací platby; s podpisem všech
dokumentů (smlouvy + přílohy) po oboustranném
schválení návrhů a doplnění jejich znění (formálních údajů vyznačených v textu, jako jsou čísla
usnesení) osobou zmocněnou statutárním zástupcem, a to Mgr. Ing. Monikou Formáčkovou.
Dodatečně zařazené body programu
• Žádost v omezení parkování v Ulici Vrážská
v sobotu a neděli
Rada města Černošice nesouhlasí se změnou
režimu parkování v Ulici Vrážská.

Z 86. jednání Rady města Černošice (13. 2. 2017)
Odbor investic a správy majetku
• ZŠ Černošice, stavební úpravy v budově „C“
- dodatečné práce
Rada města Černošice bere na vědomí vyčíslení
požadovaných dodatečných prací vzniklých v souvislosti se stavebními úpravami v budově „C“ ZŠ
Černošice Mokropsy; souhlasí s vystavením objednávky ve výši 58.089,62 Kč vč. DPH na tyto
práce pro společnost Chládek & Tintěra, a.s.,
Nerudova 16, Litoměřice, IČ: 62743881; schvaluje rozpočtové opatření č. 13, ukládá finančnímu
odboru zapracovat toto rozpočtové opatření do
rozpočtu města.
• Zateplení objektu ZŠ Černošice, Mokropsy
- budova C (dříve budova D) - zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu pro výběr dodavatele stavby a výkon AD
Rada města Černošice souhlasí 1) s realizací veřejné zakázky malého rozsahu na výběr zhotovitele
stavby s názvem „ Zateplení objektu ZŠ Černošice,
Mokropsy - budova C (dříve budova D)“, 2) s výzvou k podání nabídky na výkon AD k výše uvedené
stavbě, 3) s termínem konání komise pro otevírání
obálek a hodnocení nabídek dne 21. 3. 2017 od
10.00 hodin; schvaluje 1) zadávací dokumentaci
a návrh smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Zateplení
objektu ZŠ Černošice, Mokropsy - budova C (dříve
budova D)“, 2) výzvu k podání nabídky a návrh příkazní smlouvy na výkon AD k výše uvedené stavbě,
3) postup dle části III. odst. 4 vnitřního předpisu
č. 5 o zadávání veřejných zakázek a přímé oslovení společnosti S-PROJEKT PRAHA, s.r.o., která
zpracovala projektovou dokumentaci s názvem

„Zateplení objektů - B,C, D - ZŠ Černošice, dle
které se realizuje toto výběrové řízení, k předložení
nabídky na výkon funkce AD; pověřuje Jiřího Jiránka, Ing. arch. Tomáše Havránka a Mgr. Lenku
Bouchalovou Drábkovou jako členy komise pro
otevírání obálek a hodnocení nabídek.
• Odstranění zemní vlhkosti v suterénu budovy B (dříve budova B+C) Základní školy
v Černošicích - zahájení zadávacího řízení na
veřejnou zakázku malého rozsahu pro výběr
dodavatele stavby a výkon funkce autorského
dozoru
Rada města Černošice souhlasí 1) s realizací
veřejné zakázky malého rozsahu na výběr zhotovitele stavby s názvem „ Odstranění zemní vlhkosti
v suterénu budovy B (dříve budova B+C) Základní školy v Černošicích“, 2) s výzvou k podání
nabídky na výkon AD k výše uvedené stavbě, 3)
s termínem konání komise pro otevírání obálek
a hodnocení nabídek dne 21. 03. 2017 od 9.30
hodin; schvaluje 1) zadávací dokumentaci a návrh smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Odstranění
zemní vlhkosti v suterénu budovy B (dříve budova
B+C) Základní školy v Černošicích“, 2) výzvu k podání nabídky a návrh příkazní smlouvy na výkon
AD k výše uvedené stavbě, 3) postup dle části III.
odst. 4 vnitřního předpisu č. 5 o zadávání veřejných zakázek a přímé oslovení Architektonického
ateliéru ALEŠ s.r.o., Ing. arch. Lukáše Velíška,
autora projektové dokumentace Odstranění zemní vlhkosti v suterénu budovy B+C Základní školy
v Černošicích, k předložení nabídky na výkon funkce AD; pověřuje pana Jiřího Jiránka, Mgr. Len-

ku Bouchalovou Drábkovou a Ing. arch. Tomáše
Havránka jako členy komise pro otevírání obálek
a hodnocení nabídek.
• Zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na výkon funkce TDI
a BOZP ke stavebním akcím Odstranění zemní vlhkosti v suterénu budovy B (dříve budova
B+C) Základní školy v Černošicích a Zateplení
objektu ZŠ Černošice, Mokropsy - budova C
(dříve budova D)
Rada města Černošice souhlasí s realizací veřejné zakázky malého rozsahu na výběr dodavatele
služeb pro výkon TDI a BOZP ke stavbám Odstranění zemní vlhkosti v suterénu budovy B (dříve
budova B+C) Základní školy v Černošicích a Zateplení objektu ZŠ Černošice, Mokropsy- budova
C (dříve budova D); schvaluje 1) zadávací dokumentaci a návrh příkazní smlouvy k veřejné zakázce na výkon funkce TDI a BOZP k výše uvedeným
stavbám, 2) postup dle části III. odst. 4 vnitřního
předpisu č. 5 o zadávání veřejných zakázek a přímé oslovení 3 dodavatelů služeb na výkon funkce
TDI a BOZP k výše uvedeným stavbám; pověřuje pana Jiřího Jiránka, Mgr. Lenku Bouchalovou
Drábkovou a Ing. arch. Tomáše Havránka jako
členy komise pro otevírání obálek a hodnocení
nabídek.
• Vyjmutí pozemku parc. č. 2662/1 (lesík za
školou mezi ul. K Lesíku a Školní) z lesního
půdního fondu
Rada města Černošice souhlasí s vyjmutím pozemku parc. č. 6226/1 v k. ú. Černošice o výměře 6462 m2, určeného k plnění funkce lesa,
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z radnice
z lesního půdního fondu tak, aby došlo k souladu
jeho využití s platným územním plánem; pověřuje
odbor investic a správy majetku realizací.
• Bezúplatné nabytí pozemku parc. č.
6192/44 (křižovatka Zd. Lhoty - Kazínská)
městem Černošice od ÚZSVM
Rada města Černošice schvaluje bezúplatné
nabytí pozemku parc. č. 6192/64 v obci a k. ú.
Černošice (křižovatka ul. Zd. Lhoty a Kazínské)
od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, Rašínovo nábřeží 390/42,
Praha 2, do vlastnictví města Černošice; doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit bezúplatné nabytí tohoto pozemku.
• Rezignace na členství ve stavební komisi
Rada města Černošice bere na vědomí sdělení
pana Přemysla Mališe, že se ke dni 26. 1. 2017
vzdává členství ve stavební komisi.
Finanční odbor
• Rozpočtové opatření č. 12
Rada města Černošice schvaluje rozpočtové
opatření č. 12; ukládá finančnímu odboru zapracovat rozpočtové opatření č. 12 do rozpočtu.
• Základní umělecká škola Černošice okres
Praha-západ - rozdělení hospodářského výsledku 2016
Rada města Černošice schvaluje zlepšený výsledek hospodaření Základní umělecké školy Černošice, příspěvková organizace, Střední 403, IČ
75008165 ve výši 120.153,68 Kč a jeho rozdělení a převod, a to 48.061,68 Kč do rezervního
fondu a 72.092 Kč do fondu odměn školy.
Úsek právní
• Žádost ředitelky ZŠ Černošice, příspěvková
organizace o dodatečný souhlas s prodejem
přetlakové haly
Rada města Černošice souhlasí s prodejem přetlakové sportovní haly TC Real Sport Nymburk,
o.s. zastoupené T. Frýdou.
• Nařízení Rady města Černošice č. 1/2017
o zimní údržbě
Rada města Černošice vydává Nařízení č. 1/2017
o zimní údržbě.
• Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou
se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2015
o ochraně veřejného pořádku
Rada města Černošice schvaluje návrh Obecně
závazné vyhlášky č. 1/2017, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o ochraně veřejného pořádku.
• Zrušení směrnice č. 20 - Směrnice o smlouvách

Rada města Černošice ruší Směrnici č. 20 Směrnici o smlouvách.
Odbor dům s pečovatelskou službou
• Vzorové smlouvy týkající se odboru Dům
s pečovatelskou službou
Rada města Černošice schvaluje: 1) vzor nájemní smlouvy o nájmu bytu v DPS, 2) vzor Smlouvy
o poskytování sociálních služeb, 3) vzor Nájemní
smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání
za účelem poskytování pedikérských a kadeřnických služeb pro seniory z Domu s pečovatelskou
službou, 4) vzor Nájemní smlouvy o nájmu jídelny
Domu s pečovatelskou službou, 5) vzor Dohody
o ukončení nájmu v bytu DPS, 6) vzor Dohody na
ukončení Smlouvy o poskytnutí sociální služby, 7)
Domovní řád Domu s pečovatelskou službou, 8)
Provozní řád Domu s pečovatelskou službou.
Rada města dále pověřuje pana Miroslava Strejčka, vedoucího odboru Dům s pečovatelskou službou 1) k rozhodování o uzavírání nájemních smluv
na byty v DPS a k jejich podepisování, 2) k rozhodování o uzavírání Smluv o poskytování sociálních
služeb a k jejich podepisování, 3) k rozhodování
o uzavírání nájemních smluv o pronájmu prostor
za účelem poskytnutí pedikérských a kadeřnických služeb a k jejich podepisování, 4) k rozhodování o uzavírání nájemních smluv o nájmu jídelny v Domě s pečovatelskou službou a k jejich
podepisování, 5) k rozhodování o uzavírání Dohod
o ukončení nájmu v bytě DPS a k jejich podepisování, 6) k rozhodování o uzavírání Dohod o ukončení Smluv na poskytování sociální služby a k jejich
podepisování.
Odbor školství, kultury a cestovního
ruchu
• Žádost T. J. Sokol Černošice o záštitu nad
pořádáním Memoriálu Věry Čáslavské
Rada města Černošice bere se souhlasem na
vědomí žádost T. J. Sokol Černošice o záštitu nad
pořádáním Memoriálu Věry Čáslavské, který se
uskuteční v Hale Věry Čáslavské dne 8. 4. 2017,
schvaluje poskytnutí zvýhodněné ceny za pronájem Haly Věry Čáslavské pro T. J. Sokol Černošice za účelem pořádání této akce, a to ve smyslu
prominutí nájemného za dobu přípravy před a úklidu po této akci, cena za pronájem je 850 Kč/h;
souhlasí s poskytnutím podpory ze strany Technických služeb na tuto akci; ukládá odboru technických služeb zajistit podporu akce.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
• Zápis z 20. zasedání sociální komise dne
6. 2. 2017
Rada města Černošice bere na vědomí zápis
z 20. zasedání sociální komise dne 6. 2. 2017.
Odbor informatiky
• Dohoda o ukončení Smlouvy o poskytování
uživatelské podpory se společností NEWPS.
CZ s.r.o
Rada města Černošice souhlasí s Dohodou
o ukončení Smlouvy o poskytování uživatelské podpory č. RN0103/2011, č. MEUC-024348/2011
ze dne 18. 5. 2011 se společností NEWPS.CZ
s.r.o., IČ 25625632, se sídlem Přemyslovská
2845/43, Žižkov, 130 00 Praha 3.
Odbor technických služeb
• Úhrada faktury za monitoring výskytu netopýrů Na Vírku
Rada města Černošice souhlasí s úhradou faktury za monitoring výskytu netopýrů v parku Na Vírku
spolku ZO ČSOP Nyctalus, Jasmínová 2665/29,
106 00 Praha 10, IČ 75081717 v celkové výši
25.500 Kč.

Body dodatečně zařazené
či upravované
• Zhotovení PD pro rekonstrukce komunikací
v Černošicích (ulice Slovenská, Mládežnická,
U Mlýna, U Vodárny, V Dolích, Olbrachtova,
Karlická, Voskovcova a Gogolova - prodloužení doby plnění
Rada města Černošice bere na vědomí žádost
společnosti PPU, spol. s r.o. o prodloužení doby
plnění dle uzavřené Smlouvy o dílo na zhotovení
PD pro rekonstrukci komunikací v Černošicích
z důvodu nevhodných klimatických podmínek pro
provedení geodetického zaměření; souhlasí s posunem termínu odevzdání díla do 20. 4. 2017;
schvaluje návrh smluvního dodatku č. 1 k SoD
(CES č. 464/1/2016).
• Smlouva o připojení odběrného plynového
zařízení k distribuční soustavě - výměnu tepelného zdroje v ZŠ Černošice v Komenského
ulici
Rada města Černošice souhlasí s uzavřením
smlouvy o připojení k distribuční soustavě mezi
městem a GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 400 01
Ústí nad Labem, IČ: 27295567 (CES 77/2015),
týkající se připojení základní školy Černošice v Komenského ulici na plyn v rámci výměny tepelného
zdroje.

Z 19. zasedání Zastupitelstvo města Černošice (25. 1. 2017)
• Smlouva č. 27/2017 o právu provést stavbu
na pozemku parc. č. 2935/3 k.ú. Černošice,
ul. Jabloňová
Zastupitelstvo města Černošice schvaluje uzavřením smlouvy o právu provést stavbu č. 27/2017
na pozemku parc. č. 2935/3 k. ú. Černošice, ul.
Jabloňová mezi městem Černošice a panem M.K.
• Žádost o odkup pozemku parc.č. 3814 o výměře 127 m2 k. ú. Černošice, osada Lavičky
Zastupitelstvo města Černošice schvaluje záměr
prodeje pozemku parc. č. 3814 o výměře 127 m2
v obci a k. ú. Černošice v osadě Lavičky za minimální nabídkovou cenu za metr čtvereční 500 Kč
a ukládá odboru investic a zprávy majetku zveřejnit záměr prodeje na úřední desce.
• Kupní smlouva č. 25/2017, jejímž předmětem je koupě pozemků parc. č. 471/5 a parc.
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č. 471/6 oba v obci a k.ú. Černošice, ul. Ke
Švarcavě
Zastupitelstvo města Černošice schvaluje
Kupní smlouvu č. 25/2017 mezi městem Černošice a paní B.U., zastoupenou panem M.U.,
jejímž předmětem je koupě pozemků parc.
č. 471/5 o výměře 1004 m2 a parc. č. 471/6
o výměře 631 m2 k. ú. Černošice za částku
7.848.000 Kč.
• Kupní smlouva č. 24/2017, jejímž předmětem je koupě pozemků parc. č. 4269/1, parc.
č. 4270/2 a parc. č. 4271/78 všechny v obci
a k. ú. Černošice, lokalita Na Vírku
Zastupitelstvo města Černošice schvaluje Kupní smlouvu č. 24/2017 mezi městem Černošice a paní D.S., a paní H.Ch., jejímž předmětem
je koupě pozemků parc. č. 4269/1, parc. č.

4270/2 a parc. č. 4271/78 všechny v obci a k.ú.
Černošice za částku 9.810 Kč.
• Schválení Zprávy o uplatňování územního
plánu Černošice
Zastupitelstvo města Černošice schvaluje podle
§ 55 odst. 1 a § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006
Sb. o územním plánování a stavebním řádu Zprávu
o uplatňování územního plánu Černošice za období 11/2010 – 11/2016, která obsahuje pokyny
pro zpracování návrhu Změny č. 2 územního plánu
Černošice.
• Zrušení Regulačního plánu pro lokalitu „Vápenice“ v k.ú. Černošice
Zastupitelstvo města Černošice rozhoduje podle § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu o ukončení
pořizování Změny č. 1 regulačního plánu pro lo-

z radnice
kalitu „Vápenice“ v k.ú. Černošice; ruší v souladu
s § 71 odst. 3 a § 69 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu Regulační
plán pro lokalitu „Vápenice“ v k.ú. Černošice.
• Smlouva o spolupráci mezi městem Černošice a městem Nový Bor v době mimořádných
událostí
Zastupitelstvo města Černošice schvaluje smlouvu o spolupráci č. 19/2017 mezi městem Černošice a městem Nový Bor o zajištění spolupráce měst
v době mimořádných událostí (CES 19/2017).
• Rozpočtové opatření č. 7
Zastupitelstvo města Černošice schvaluje rozpočtové opatření č. 7, ukládá finančnímu odboru
zapracovat RO č. 7 do rozpočtu.
• Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou
se stanoví školské obvody mateřských škol
zřízených městem Černošic

Názory zastupitelů
Pohled „neinformovaného
nelaika“
V minulém IL se Georgi Bečev pozastavil nad
tím, že by jedinou příčinou poruch vily Tišnovských měla být nekvalitní práce původních
stavitelů. Georgiho vyjádření považuji za velmi
shovívavé a věcné, přesto starosta pan Kořínek neváhal Georgiho, který má jako dlouholetý člen Klubu Za starou Prahu k historické
architektuře dost blízko, označit za „neinformovaného laika“ a jeho článek popsat slovy
o nedůvěře a podezřívavosti.
Nedůvěru v to, jak vedení města připravuje
a zadává projektové práce a řídí stavební projekty, jsme společně s Tomášem Jandurou nasbírali v investiční komisi, která fungovala jako
poradní orgán starosty města v předchozím
volebním období. Naše nedůvěra byla jedním
z hlavních důvodů pro založení sdružení Trojlístek a kandidování do zastupitelstva.
Asi už není přínosné vytahovat věci, které
byly příčinou naší nedůvěry. Ale když jsme
hned po volbách navrhli zřídit výbor zastupitelstva pro územní plán s tím, že by se věnoval
i stavebním zakázkám města zejména ve fázi
jejich přípravy, nesetkali jsme se s kladnou
odezvou. Náš návrh, aby zastupitelé i veřejnost
mohli přispět, často i potřebným kritickým hlasem, byl už v začátku odmítnut.
Obsáhlé vyjádření starosty ke stavu vily Tišnovských moji nedůvěru nijak nezmírnilo.
Ze zmíněného článku se opět dozvídáme,
že mnoho věcí nešlo zjistit. Jsme přesvědčeni o tom, že mnoho věcí zjistit šlo a hlavně se
zjistit mělo. Nikoho by asi nemělo překvapit, že
v místech, kde jsou topidla na tuhá paliva, jsou
i sopouchy do komínů. Co je problematického
na metr dlouhých prknech v záklopu? Staré
kůlny jako zásadní překážka bránící zjištění
stavu podzemní stěny a základů? To je nějaký vtip? Stav suterénních stěn měl být zjištěn
kopanou sondou a hlavně mělo být při jejich
odkrývání postupováno úplně jinak - fotografii
ukazující dvě suterénní stěny bez jakéhokoli
zajištění odkopané po celé jejich délce až na
úroveň základů vnímám jako zvěčnění neodpovědného hazardu na stránkách IL.

Zastupitelstvo města Černošice schvaluje a vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol
zřízených městem Černošice.
• Navýšení sociálního fondu
Zastupitelstvo města Černošice schvaluje, že sociální fond je tvořen finančními prostředky ve výši
3 % z objemu hrubých platů vyplacených zaměstnavatelem tj. městem Černošice a to s účinností
od 1. 1. 2017.
• Žádost SK Černošice, z.s. o ručení za úvěr
na výstavbu nových šaten a sportovního sálu
na zimním stadionu
Zastupitelstvo města Černošice schvaluje záměr
města poskytnout ručení za úvěr Sportovního klubu Černošice, z.s. se sídlem Fügnerova 1244,
252 28 Černošice, IČ 47005246, který bude použit na výstavbu nových šaten a sportovního sálu

Dovolím si tvrdit, že takto provedený zásah,
kdy byla celá budova najednou odstrojena,
by bez újmy neobstálo mnoho podobných
objektů.
Další věcí, která důvěře nepřidá, je, že vzápětí po podpisu smlouvy s dodavatelem a zahájení prací, tedy po několika letech plánování
této stavby, přichází rada města se záměrem
rozšíření již uzavřené zakázky o adaptaci podkroví na užitné prostory a o zateplení fasády.
Ano, rekonstrukce objektu z 30. let 20.
století má svá specifika, ale na druhou stranu
není ničím výjimečným. A ano, na každé stavbě
jsou překvapení, ale proto je nutné jich co nejvíc vyloučit předem, a to se z informací, které
mám k dispozici, ani podle vyjádření starosty,
nestalo.
Základním smyslem pro provedení důkladných průzkumů je nejen vyloučení neočekávaných rizik, popřípadě jejich identifikace, ale
zejména posouzení už v počáteční fázi projektu, zda je objekt pro daný záměr vůbec vhodný.
Při absenci průzkumů a posudků se o tom můžeme jen dohadovat, což diskusi nad veřejným
majetkem nikdy nepřidá.
Pan starosta na zasedání zastupitelstva, kde
se probíral rozpočet, který je velmi štědrý k investičním akcím města, v diskusi pronesl, že
„raději udělá 100 projektů a z toho dva špatně,
než jen 50 a všechny bez chyby“.
Sice to přes naši častou kritiku nemusí tak
vypadat, ale nasazení starosty pana Kořínka
v práci pro město si velmi vážíme (vím, že mohu
mluvit i za kolegu Tomáše Janduru). S výše
zmíněným přístupem ale nemůžeme souhlasit
– zvláště pokud by ty dva nepovedené projekty
měly zároveň být těmi největšími.
Město jako celek by se mělo, zejména když
plánuje větší objem investic, velmi zamyslet
nad změnou způsobu jejich přípravy a posílením
personálního
nasazení úřadu, a to
jak do počtu, tak i odbornosti. V tom je nám
rekonstrukce vily Tišnovských
varováním
a doufám, že varováním
s dobrým koncem.
Jakub Špetlák, zastupitel Trojlístek

na zimním stadionu Černošice, a to v maximální
výši 2 miliony Kč.
• Rozhodnutí o pokračování rekonstrukce vily
Tišnovských
Zastupitelstvo města Černošice bere na vědomí
rozhodnutí rady města pokračovat v rekonstrukci
vily Tišnovských na budoucí radnici.
• Kronikářka města Černošice
Zastupitelstvo města Černošice bere na vědomí,
že paní Alena Štěpánková k 31. 8. 2016 ukončila
práci kronikářky, a že od 1. 2. 2017 bude práci
kronikářky města Černošice vykonávat paní Marie
Rudolfová. (Pozn. redakce: Paní Marie Rudolfová se později rozhodla práci kronikářky nevykonávat. V současnosti tak město hledá novou
kronikářku/ře.)
• Různé - Pan Mališ s ohledem na pracovní vytížení rezignoval na své členství ve stavební komisi.
Protože článek vyznívá tak, že za problém
při rekonstrukci vily může vedení města,
využívám práva vyjádření. Souhlasím s p.
Špetlákem, že řada věcí šla zjistit a měla být
zjištěna předem. Nesouhlasím v tom, kdo je
měl zjistit a zohlednit, a kdo tedy udělal chybu. Zjistit je měla odborná firma – projekční
kancelář, resp. její specializovaný subdodavatel na statiku. Bylo jejich rozhodnutím,
kde a jaké sondy se provedou, zda bude
zpracován celkový stavebně technický průzkum apod. To oni odevzdali hotový projekt
potvrzený autorizačním kulatým razítkem.
Považujeme dnes za chybu, že nezohlednili
ani některé skutečnosti z původních plánů
z roku 1931 a z fyzické prohlídky budovy. Pro
specializované odborníky měly být zřejmé
od samého počátku (což potvrzují jiní experti, se kterými jsme problém konzultovali). Po
odhalení problému a zastavení stavby proto
město uplatnilo reklamaci zpracovaného
projektu a na projekční firmě žádáme odstranění zjištěných vad. Projekční firma a jejich
subdodavatel statiky ovšem své zavinění zatím odmítají uznat. Tím pádem ani nelze pokrýt vady a škody z jejich pojistek. Zpracování nového projektu s novým řešením statiky
od nás chtějí zaplatit – s argumentem, že na
vině jsou pouze skutečnosti, které byly zjištěny až v průběhu stavby a které dříve odhalit
nešly. Je tak možné, že věc dospěje k soudům. Věříme, že argumenty jsou silně na naší
straně. Ale nejdříve se asi pokusíme o nějakou kompromisní dohodu o narovnání, což
je obvykle lepší řešení. Vzhledem k situaci
projedná rada města na mimořádné schůzi
(po uzávěrce IL) návrh na zadání zakázky
na zpracování nového projektu rekonstrukce vily jiné projekční kanceláři. Stavba nové
přístavby bude mezitím pokračovat podle příslušné části původního projektu.
Závěrem poznámka, že pokud je něco v uvozovkách, měla by to být opravdu citace. Má
slova o 100 projektech zněla jinak a nikdy
jsem neřekl, že raději udělám dva projekty špatně! Jsem přesvědčen, že pro rozvoj
města je lepší realizovat v rámci možností
projektů co nejvíce, i když při větším objemu
práce může spíš dojít k chybě, než jich realizovat jen polovinu a mnoho potřeb města
a obyvatel nechat nenaplněných. Důležité je,
že výsledkem projektu, kde se objeví komplikace či chyby, nebude nepovedený projekt,
jen nás jeho dotažení do úspěšného konce
bude stát více času, peněz a úsilí. A velká rekonstrukce bez komplikací asi neexistuje.
Filip Kořínek
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Mezzosopranistka Jana Sýkorová:
„Operu jsem si nevybrala, to ona si vybrala mne!“
pokračování ze str. 1

Za necelé dva měsíce mě připravila na talentové zkoušky na Pražskou konzervatoř a já jsem
ke svému úžasu byla přijata. Asi to bylo opravdu
nějaké „osudové řízení“. Od prvního okamžiku
studia v Praze mě opera nesmírně chytla. Pod
vedením paní profesorky Brigity Šulcové jsem
konzervatoř úspěšně vystudovala, zvítězila v mezinárodních kláních a začala zpívat v divadlech.

archiv J. Sýkorové

XX Jsou Vám bližší divadelní nebo koncertní prkna?
Nemohu říci, že bych jedno z toho upřednostňovala. Na jevišti je člověk nejen pěvcem, ale také
hercem. Musí se vžít do postavy, kterou ztvárňuje. Pokaždé je někým jiným. Diváka zpravidla
operní pěvec z jeviště ani nevnímá a většinou
ani nevidí. Při koncertě je to naopak. Pěvec diváka vidí, musí s ním navázat spojení. Pěvec je
tam sám za sebe a zcela odhalen. Obojí dělám
ráda.
XX Zpívala jste někdy v jazyce, který neznáte? Je pro Vás hodně náročné učit se
zpívat v cizí řeči, nebo je to taková pracovní
rutina?
Měla jsem zpívat na koncertě Beriův písňový
cyklus složený z úprav písní různých národů.
Jedna píseň byla uvedena jako ázerbájdžánská
národní. Tento jazyk opravdu neznám, tedy jsem
si sjednala schůzku u ázerbájdžánského velvyslance. Nakráčela jsem na ambasádu s notami
a píseň jsem panu velvyslanci přezpívala s vidinou, že mi pomůže s výslovností a text mi přeloží. Pan velvyslanec si mě poslechl, pochválil mě,
jak hezky zpívám - melodie je prý opravdu jejich
národní, ale text že nepoznává, to prý není žádná jejich řeč! Myslela jsem, že „padnu“. Nakonec jsem ázerbájdžánskou lidovou píseň zpívala
hezky, ale asi ne ázerbájdžánsky.
XX Jsou Vám bližší vážné nebo komediální
role? Jak to vlastně chodí v hudebním světě
– předurčují poloha a barva hlasu, případně
další aspekty potenciální role, které by umělec/umělkyně mohli zpívat, nebo je to spíše
o povaze či subjektivním pohledu?
Mám ráda vážné i komediální role. Nicméně
mému hlasu i naturelu asi více sedí role vážnější.
Každý pěvec má jinak posazený hlas. Fyziologické předpoklady určují jeho polohu a rozsah,
také barvu a sílu. Můj hlas je hluboký až středně
vysoký a temně zbarvený. To mě předurčuje zpívat role napsané pro alt a mezzosoprán. Operetní subretu bych nedala.
XX Když jste studovala na konzervatoři, mířila jste už tehdy na sólovou dráhu, nebo jste
tak vysoké cíle neměla?
Na sólovou dráhu jsem pomyslela až v pátém
ročníku konzervatoře, kdy jsem zvítězila na Mezinárodní soutěži A. Dvořáka v K. Varech a získala cenu od pěvkyně Evy Randové, tehdejší
ředitelky Státní Opery Praha, která mi umožnila
nastudovat a zpívat mou první roli v divadle. Byla
to La Cieca (Slepá matka) v opeře La Gioconda
od A. Ponchielliho. Později jsem získala ještě
evropskou cenu, což mne utvrdilo v naději, že
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-- Jana Sýkorová s dcerou Kačkou a manželem Richardem Kolářem na dovolené. --

moje dráha po skončení školy bude sólová.
XX Kariéra se Vám záhy po opravdu škole
rozjela na plné obrátky. Dokonce jste vystupovala v londýnské Covent Garden. Co
všechno tomu předcházelo a co to pro Vás
znamenalo?
Po skončení studií jsem hostovala ve Státní Opeře Praha (dále jen SOP), ale své první angažmá
jsem získala v Liberci. Odzpívala jsem tam mnoho krásných rolí klasického repertoáru, mezi
nimi hlavně Carmen, s níž jsem se pak opět natrvalo vrátila do angažmá SOP. Tam jsem zpívala
také titulní role v premiérách oper současných
autorů, např. Faidra od Emila Viklického a Sloní
muž od Laurenta Petigirarda. Byla to právě role
Sloního muže, která mne katapultovala do světa. Po její světové premiéře v Praze se totiž tato
opera uváděla ve francouzské Nice, kde jsem
měla štestí Sloního muže také zpívat. Opera
měla velký úspěch, krásné kritiky, její DVD nahrávka získala cenu kritiky a opera se několik let
reprízovala na TV Mezzo. Díky tomu jsem směla
předzpívat v předních světových operních domech; do Covent Garden jsem se jela předvést
během tří let od Sloního muže dvakrát. Líbila
jsem se, ale další rok se rozhoupávali, než mě
pozvali na roli Mercédès v opeře Carmen - spolu
s povinností nastudovat titulní roli Carmen, která
byla obsazena na mnoho let dopředu, jako cover
(záloha pro případ onemocnění). Pěvkyně, která
měla Carmen přidělenu, zrovna neonemocněla,
a tak jsem zpívala jen Mercédès. Přišla mi ale
při té příležitosti ještě nabídka role Maddaleny
ve Verdiho Rigolettovi. Jsem docela hrdá, že ze
současné pěvecké generace jsem stále jediná,
kdo měl tu čest vystupovat v Covent Garden ve
více než jedné inscenaci. Angažmá v Královské opeře bylo nezapomenutelným zážitkem
a obrovskou zkušeností, která mne neskutečně
obohatila a posunula dále, a po dvou sezónách
v Covent Garden jsem měla o práci postaráno.
Byly to roky hektické. Měli jsme dcerku ještě

malinkou, mohli jsme ji brát na cesty za prací
s sebou, a tak jsme často trávili moje pracovní
cesty jako jakési „rodinné dovolené“. Manžel
je totiž zároveň mým zastupujícím agentem. Od
doby, kdy dcera navštěvuje ZŠ už méně cestujeme a dlouhodobá angažmá v cizině zvažujeme.
Také doba se změnila a příležitostí ubylo, neboť
už i v zahraničí se všude šetří .
XX Zažila jste někdy období, kdy Vás Vaše
práce přestala bavit a chtěla jste dělat něco
jiného, případně období, kdy jste měla
o práci nouzi?
Patřím mezi lidi, kteří nemají zrovna „sebevědomí do nebe sahající“. Jsem perfekcionistka často o sobě pochybující. Jsem ráda mezi lidmi, na
druhou stranu jsem poměrně introvertní (zkrátka
Blíženec ). Své povolání miluji, naplňuje mne.
Někdy ovšem přicházejí chvíle, kdy bych nejraději všeho nechala, a říkám si, jestli by mi nebylo
u koní lépe. Nechat toho však člověk nemůže,
je to jako droga. Myslím, že to máme všichni my
„rozháraní umělci“ stejné. A asi nejen my. Je to
přirozené.
XX Setkala jste se ve Vaší branži se závistí?
Znám spoustu historek o tom, co v naší branži
umí zlá závist napáchat. Někdy jsou ty historky
i docela úsměvné, ale legrace to většinou není.
Já jsem se se zlou závistí vůči sobě naštestí
nesetkala. Řídím se heslem „Co nechceš, aby
druzí činili tobě, nečiň ty jim“. Nikomu ve zlém
nezávidím a doufám, že ani mně nikdo nezávidí.
XX Jste sólistkou Národního divadla, ale
hostujete i na jiných scénách. Jak si práci
plánujete? Máte momentálně diář plný na
několik měsíců/let dopředu, nebo naopak
nevíte, co bude za pár týdnů?
Mám diář s termíny přibližně na rok a půl dopředu. V Národním divadle mám naplánovaná
představení vždy na jednu operní sezónu a pak
mám v diáři termíny koncertů, o kterých vím
zpravidla také rok dopředu.

z města a okolí
XX Jak vypadá běžný pracovní den či týden
operní zpěvačky?
Ráno vstávám brzy, abych vypravila dcerku
do školy. Pak se mé dny odvíjejí různě podle
denního fermanu Národního divadla. Pokud
zkouším roli v novém představení, zpravidla
jsem v divadle od nevidím do nevidím. Ráno
zkouška, odpoledne zkouška a pak třeba ještě
večer představení nebo koncert, až do premiéry. Nastudování jedné divadelní inscenace trvá
tak měsíc a půl. Jindy jedu do divadla jen na
dopoledne, nebo jen na odpoledne, nebo jen
na představení. Jsou i dny, kdy do divadla nemusím, ale to se zase připravuji doma. Pokud
nejsem zrovna v práci, “taxikařím“ naší dcerce
po mimoškolních aktivitách, dělám s ní přípravu
do školy, vedu domácnost a tak podobně, jako
běžná ženská. Rozhodně se nenudím.
XX Jaká je v současnosti Vaše nejoblíbenější role a kde všude Vás můžeme vidět,
slyšet?
Má nejoblíbenější role je asi Carmen. Je to krásná role, zpívala jsem ji v devíti různých produkcích u nás i v zahraničí. Jsem ráda, že ji mohu
stále zpívat, momentálně opět v Národním. Miluji
ale také třeba Azucenu v Trubadúrovi, Ježibabu
v Rusalce a i jiné své role. Momentálně zpívám
v představeních v Národním divadle a v Hudebním divadle Karlín, které se stalo útočištěm
Státní Opery po dobu její rekonstrukce. Také
mám před sebou koncerty, např. Honeggerovo
oratorium Johanka z Arku s Liborem Peškem
a Českým národním symfonickým orchestrem
v Rudolfinu, Mahlerovu 3. symfonii s Andreasem Weiserem v Hradci Králové, Beethovenovu
mši C dur v Brně a na Svatováclavském festivalu
v Ostravě, Beethovenovu 9. symfonii s Ódou na
radost ve „Smetance“.
XX Máte ve volném čase náladu chodit
za kulturou, rozhlédnout se, co dělají Vaši
kolegové, nebo se raději věnujete jiným
aktivitám?
Ráda sleduji události v kultuře. Zajdu ráda i na
představení svých kolegů, většinou tedy z časových důvodů na generální zkoušky. S manželem
občas chodíme do divadla na činohru a někdy
do kina.
Pravda je, že operu si doma moc nepustím,

z vašich názorů
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-- Nejoblíbenější role Jany Sýkorové je Carmen - zde na fotce z inscenace
režiséra Jozefa Bednárika. --

leda když se učím. Doma mám ráda ticho .
Mou obrovskou láskou již od dětství jsou
koně, tuto lásku po mě zdědila i dcerka, a tak
spolu ve všech volných chvílích rajtujeme. Dokonce máme i svého rodinného koňského miláčka s příznačným hudebním jménem Menuet;
přezdívku má Maňásek . Ještě máme psa
Arta, kočku Murielu, papouše Káťu nebo Pepika
(podle toho, jak se papouš zrovna cítí – nevíme, zda je to samička nebo sameček) a křečka Montyho Huberta. Zkrátka o aktivity máme
postaráno.
XX Myslíte, že dcera půjde ve Vašich šlépějích? Berete ji do divadla nebo se ji naopak
snažíte od uměleckého života uchránit?
Kačenka chodí na operu od svých dvou let, ale

nezdá se, že by ji to nějak osudově poznamenalo. Myslím, že v mých šlépějích nepokráčí. Ale
prozatím, stejně jako já v jejím věku, touží být
koňařkou, takže jeden nikdy neví.
XX Pocházíte z Karlových Varů, jak jste se
dostala do Černošic a jak se Vám tu žije?
Odešla jsem na studia do Prahy, a z Prahy do
Černošic jsem se odstěhovala ke svému muži.
Černošice jsou krásné město, mám ho moc
ráda a hezky se mi v něm žije. Bydlíme v dosahu
Prahy, do práce jezdím vláčkem 20 minut, což je
super. Přitom když chce člověk relaxovat, má to
do přírody, do lesa kousek. Cítím se být hrdou
černošickou občankou a snad to tak zůstane!
Adéla Červenková

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

Pes pokousal malou dívku, jeho majitelé šli v klidu dál
Toto se stalo mým dětem (syn 12 let a dcera 9
let) v pondělí 6. 2., když šly kolem 14. hodiny
ze školy. Dcera šla po chodníku v ulici Školní
a míjela starší pár s velkým psem (velký zlatohnědý krátkosrstý). Pes se jí zakousl do rukávu
bundy, pán ho začal mlátit novinami, aby ji pustil.
Pes ji pustil a oba starší lidi se psem pokračovali
v cestě, jako by se nic nestalo. Ani se dcery nezeptali, zda ji něco bolí nebo něco nepotřebuje,

a to opomenu fakt, že pán musel vidět, že má
prokousnutou bundu. Žena prý celou dobu stála
opodál. Když odcházeli směrem nahoru ke škole, tak se prý stále otáčeli. Možná, zda je ještě
někdo viděl. Děti stály na místě a byly v šoku.
A já jsem také v šoku, hlavně z reakce těch
lidí, asi majitelů psa, jak jsou bezohlední. Pro mě
je jejich jednání naprosto nepochopitelné. Dětem stále dokola opakujeme, jak se mají k sobě

chovat, jak mají být slušné a pak vidí, jak se zachovají dospělí, když se stane, podle mě, velice
závažná situace. Takovýto zážitek by otřásl s dospělým, natož s dítětem.
Možná si dotyční tento příspěvek přečtou,
a když svého psa nemají vychovaného, tak mu
na příští procházce dají alespoň košík.
Kateřina Ráblová

Poděkování Technickým službám
Děkuji všem pracovníkům Technických služeb za výbornou údržbu černošických chodníků a ulic v průběhu letošní zimy, bez ohledu na povětrnostní
podmínky a na denní či noční hodinu.

A to konkrétně všem těm, kteří o naše komunikace pečovali opravdu
fyzicky. Bylo to opravdu perfektní, i když je samozřejmé, že někde to bylo
dříve a někde později.
Za nás z Vráže Radko Pöschl

13
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Není dobré zapomenout
Padesátá léta 20. století lze bezesporu zařadit
mezi nejtragičtější období novodobé české historie. Teror, který komunisté vzápětí po puči rozpoutali, předčil všechna očekávání a svou krutostí
si v ničem nezadal s předchozím Protektorátem.
Zavraždil stovky nevinných lidí, tisíce domnělých
i skutečných oponentů poslal za mříže a do pracovních lágrů, zničil statisíce životů, zanechal za
sebou zdevastovanou zemi, vydrancoval její materiální i duchovní bohatství. Jeho následky si dosud neseme v sobě. Navzdory tomu se i v těchto
temných dobách našla řada lidí, kteří se komunistickému režimu dokázali plnou silou vzepřít.
Jednou z nich byla na první pohled nenápadná
paní z Černošic, JUDr. Jiřina Anderlová. Narodila se v r. 1908 v Praze do rodiny magistrátního
úředníka Václava Kokeše. Absolvovala gymnázium a později vystudovala Právnickou fakultu
Univerzity Karlovy. Její otec v roce 1916 nejprve
vystavěl a později, ve třicátých letech, rozšířil svůj
letní dům v Černošicích nedaleko sokolovny.
Nenápadní hrdinové
Po komunistickém puči se JUDr. Anderlová
živě stýkala mimo jiné s lidmi vyšetřovanými v rámci „akce Střed“, jak byl v terminologii StB veden
proces s dr. Miladou Horákovou a spol. Do protikomunistického odboje se zapojila v r. 1951, kdy
s Karlou Anderlovou, druhou ženou jejího bývalého manžela, navštívila Klenčí pod Čerchovem na
Domažlicku. Zde, v pohraničním Chodsku, které
od Bavorska v r. 1948 oddělila železná opona, se
po komunistickém puči začala vytvářet síť agentů
chodců, kteří pomáhali uprchlíkům z Československa překročit hermeticky uzavřenou státní
hranici a pokoušeli se předávat západním zpravodajským službám informace o komunistickém režimu. Jednou z nejvýraznějších postav chodské

sítě byl Josef Kozlík z Prahy. Svou odvahu prokázal již za okupace, kdy navzdory smrtelnému
nebezpečí ukrýval pronásledované lidi v nouzi.
Jemu JUDr. Anderlová s několika kolegy předávala důležité zprávy především hospodářské
povahy. Chodští převaděči tyto informace předávali českým zpravodajcům z organizace „Okapi“
působící ve Spolkové republice Německo. Tato
exilová zpravodajská síť, vedená generálem Františkem Moravcem, vešla do povědomí zejména
díky operaci Velký Metař, tj. plánovanému, ale
nakonec neuskutečněnému únosu generálního
tajemníka ÚV KSČ Rudolfa Slánského na Západ.
Další ohnisko těchto zpravodajských aktivit, cílících na podkopání komunistické diktatury, se
nacházelo na Klatovsku. Tam působil Jaroslav
Peteřík, amatérský radista, který zprovoznil vysílačku a odesílal zprávy na Západ. Obě sítě byly
personálně propojeny a spolupracovaly.
Kruté zúčtování
Odbojová síť kolem J. Kozlíka a J. Peteříka
byla nicméně infiltrována StB a v září r. 1953 byla
skupina pozatýkána. Spolu s nimi také JUDr. Anderlová. S ohledem na závažnost informací, které
se skupině podařilo vynést, byla souzena přímo
před Vojenským kolegiem Nejvyššího soudu.
Rozsudky, které soud vynesl, byly kruté. Josef
Kozlík a Jaroslav Peteřík byli odsouzeni k trestu
smrti bez možnosti odvolání a popraveni v únoru 1954. JUDr. Jiřina Anderlová si pár dní před
Vánoci 1953 vyslechla rozsudek doživotního
vězení. Trest jí byl zkrácen teprve v šedesátých
letech a nakonec byla propuštěna na svobodu na
základě prezidentské amnestie v r. 1962, pravděpodobně kvůli zhoršujícímu se zdravotnímu
stavu. Odhlédneme-li od dvou trestů smrti, právě
JUDr. Anderlové soud vyměřil vůbec nejpřísnější

trest mezi celkem třiadvaceti dalšími tresty odnětí
svobody. Zároveň byla jednou z nejdéle vězněných v této kauze.
Paní Anderlová se po propuštění přestěhovala
do černošického domu natrvalo a starala se zde
o svoji matku. Dojížděla pracovat do prádelny
v Praze – na zaměstnání odpovídající jejímu vzdělání samozřejmě nemohla ani pomýšlet. Zemřela
v r. 1981 bez potomků a její dům V Mýtě tak paradoxně připadl komunistickému státu, s nímž se
předtím dostala do křížku.
Přednáška
Pokud se chcete dozvědět více, srdečně Vás
zveme 10. března od 19 hodin do černošického
klubu Ferenc Futurista. Se svou přednáškou nazvanou „JUDr. J. Anderlová – politická vězenkyně
a nenápadná paní z Černošic“ tu vystoupí PhDr.
Ondřej Hladík z Kabinetu dokumentace a historie
Vězeňské služby ČR, který se III. odboji profesně
věnuje a aktivitu skupiny Kozlík–Peteřík a její osudy podrobně zmapoval.
Právě z jeho publikace jsem čerpal informace
pro tento článek a jsem mu velmi vděčný, že tuto
pozapomenutou epizodu moderní české historie
vyzvedl na světlo světa. Zároveň bych chtěl vyzvat všechny, kdo si paní Anderlovou pamatují,
aby rovněž přišli a svými vzpomínkami a poznatky
pomohli rozšířit současné znalosti o této zajímavé
kapitole III. odboje. Udržet ve všeobecné paměti
události nedávno minulé je o to důležitější dnes,
kdy řada veřejně činných osob v ČR relativizuje
zločiny spáchané v dobách totalitních režimů
a tváří v tvář současné situaci v Evropě nabízí jednoduchá řešení, která jako kdyby byla vystřižena
z období těsně předcházejícího nástupu komunistů k moci, či o něco dříve předtím, z období
hnědnoucí druhé republiky.
Georgi Bečev

z města a okolí

Nabídka aktivit pro seniory
Jarní plavání v aquaparku Beroun
Kdy: 22. 3. a 26. 4.
Odbor Dům s pečovatelskou službou nabízí všem seniorům aktivitu v podobě relaxačního plavání v Berouně. V bezbariérovém aquaparku je možné využít 25 m dlouhý bazén, vířivku, páru, masážní lavice a další atrakce.
Dvouhodinový pobyt v aquaparku se koná čtvrtou březnovou a dubnovou
středu s odjezdem od DPS ve 13.30 hodin. Dopravu vám zajistíme zdarma
mikrobusem až před plavecký areál.
Cena vstupného do bazénu na 120 minut činí 100 Kč.
Kontaktní telefon a rezervace míst na telefonu: 725 923 777 nebo 725
926 776.

Bowling
Kdy: 8. 3., 12. 4., dále každou druhou středu v měsíci od 14.40
Každou druhou středu v měsíci se náš tým z DPS vydá na cestu do Všenor,
kde se odehrává po dobu 90 minut turnaj v bowlingu. Po každé hřeje možné
posedět v příjemném prostředí místní restaurace.
Odjezd od DPS je každou druhou středu v měsíci ve 14.40 hodin.
Cena včetně dopravy 60 Kč.
Kontaktní telefon a rezervace míst každé pondělí před plánovanou akcí od
13 do 14 hodin na telefonu: 725 923 777 nebo 725 926 776.

Posezení s živou hudbou
Kdy: 15. 3., 19. 4., dále každou třetí středu v měsíci od 14.00
Každou 3. středu v měsíci je pro naše klienty, ale i pro seniory z obce zpřístupněna naše kavárna, kde nám k poslechu a k tanci hraje známé lidové
písničky pan Leoš Holan. Dveře kavárny se otevírají ve 14 hodin a pomalu
14

se zavírají až po 16. hodině. Vstupné činí 30 Kč. Samozřejmostí je možnost
objednání kávy, čaje či něco dobrého k nakousnutí z naší kuchyně. Těšíme
se na Vás.

Nenáročné kondiční cvičení
Kdy: každé úterý od 9.30 hod.
Cvičení pod vedením zkušené cvičitelky paní Hany Fořtové se koná každé
úterý od 9.30 hodin ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou, ul. Vrážská 1805. Cvičení je nenáročné, není zapotřebí zvláštních fyzických schopností a dovedností. Cílem cvičení pro seniory je zvýšení fyzické
kondice, posílení ochabujících svalů a jejich protažení. Proto je tato aktivita
seniorů nazývána také jako kondiční cvičení pro seniory.
Kontaktní osoba: Hana Fořtová
Telefon: 725 388 564 (Miroslav Strejček)
Vstupné: zdarma
Miroslav Strejček, vedoucí odboru Dům s pečovatelskou službou
-- Cvičení není složité, zvládne ho i ten, kdo již není úplně fit. -Foto: archiv DPS

z města a okolí

Zprávy
z Jednoho stromu

FOTO: archiv Jednoho stromu

Foto archiv DPS

Supervize ve vzdělávání
Školství v České republice je postaveno na velkém
množství informací. Ty jsou především „vysílány“ od
učitelů směrem k dětem. V nemalé míře se s množstvím informací musí potýkat i učitel či rodič sám.
Často se zapomíná na to, že vzdělávání je především o budování vztahů a emocích mezi žáky, učiteli, rodiči, komunitou či vzdělávacím obsahem.
Dalo by se předpokládat, že pokud je výchovně vzdělávací proces postaven na vzájemných
interakcích mezi zúčastněnými, bude ho potřeba
budovat kvalitně, zdravě a s pomocí supervize,
jako nezávislé odborné podpory pro každého
profesionála. K tomu však v českém školství zatím
slouží hospitace či inspekce, které se primárně
zaměřují na sledování zvolené metodiky vyučování, nikoli na osobnost učitele, který je v celém
procesu klíčovou osobou.
Kdy může být supervize úspěšná
Pojem supervize v českém školství pevně zakotven ještě není, a to především z důvodu, že
supervize je postavena na dobrovolnosti. Organizaci Jeden strom z.ú. se podařilo o důležitosti supervize svůj pedagogický tým přesvědčit, a ta se
stala pravidelnou součástí jeho profesního života.
Mít pomocí supervize možnost vnitřního náhledu
na sebe sama v roli učitele a následně tak moci
aktivně ovlivňovat všechny roviny vztahů, do kterých učitel vstupuje, je velmi efektivním nástrojem
pro zkvalitnění práce.
Aby byl tento nástroj opravdu účinný, je třeba
vytvořit prostředí bezpečí a důvěry, ve kterém
se pedagog nebude cítit ohrožen a bude chtít
případnou změnu v přístupu uskutečnit. Týmu
Jednoho stromu na této cestě pomáhá nejen supervizor Daniel Koucký, absolvent výcviku v integrované supervizi, ale i týmové pobyty, kterých se
pravidelně účastní a kde je možnost se vzdělávat,
pracovat s týmovou dynamikou či si hrát.
Poslední z takových pobytů se uskutečnil na
začátku roku 2017 a byl zaměřen na rozvoj komunikačních dovedností pedagogů, rozšíření
znalostí z oblasti vývojové psychologie či filozofie
organizace Jeden strom.

Pořad Klíč o Jednom stromě
Organizace Jeden strom byla poctěna zájmem
České televize, především scénáristky pořadu
Klíč paní Marty Duškové, natočit jeden díl tohoto

Březen
v MC Mraveniště
• 3. 3. - Ptáček vyletí ven, bude mít šťastný
den, vyrobíme si ptáčka z kartonu a veselými
křidýlky.
• 8. 3. - Podvečer otázek a odpovědí aneb
na co se v ordinaci nestihnete zeptat. Povídání s lékařkou Radanou Pokornou. Setkání
se uskuteční ve školce Barevný Ostrov, ve
žluté třídě od 16 do 17.30 hodin. Vstupné
dobrovolné.
• 10. 3. - Šnečku, šnečku, vystrč růžky, dám

-- Na začátku roku vyrazil tým pedagogů Jednoho stromu na týmový pobyt.
Zaměřili se na supervizi ve vzdělávání. --

pořadu jen o jednotlivých projektech naší organizace. Hlavním zájmem ze strany ČT bylo představit společné soužití a vzdělávání dětí s různými
speciálními potřebami s cílem respektovat individuální vývojové potřeby každého dítěte.
Pořad byl odvysílán 1. února na ČT 2 a stal se
zdařilým medailonkem Jednoho stromu. K nahlédnutí je stále v archivu České televize nebo na
webu www.jedenstrom.cz.

Březnové akce

• Slavnost Vítání jara
Kdy: 21. března v 15.30
Kde: Centrum Jeden strom, Dolnočernošická
443, Dolní Černošice
• Zápis na školní rok 2017/18 do I. ročníku
Komunitní školy Jeden strom
Kdy: 28. Března, 14.30-17.00
Kde: Komunitní škola Jeden strom, Střední 367,
Černošice

Příměstské tábory

Centrum Jeden strom, Dolnočernošická 443,
Lipence - Dolní Černošice
Věk dětí: 4-10 let
• 10. - 14. 7. Světáci z Lipenců aneb prošmejdíme celý svět
Pojďme prolézt svět křížem krážem, zatančit
si s Indiány, postavit tu nejšikmější věž, vylézt na
vrchol pyramidy a třeba se i nadlábnout čínskými
hůlkami.
• 17. - 21. 7. Vzkaz v lahvi nebo putování za
pokladem
Dávná legenda ožívá... Pojďme posbírat kousky nápověd a nechme se jimi vést k řece i do
jeskyně, do údolí i na vrchol kopce. Pokud projevíme důvtip a chuť si hrát, čeká nás báječné
dobrodružství a třeba i ten poklad...
Ti tvaroh na parůžky. Vytvoříme si šnečka ze samotvrdnoucí hmoty s opravdovou
chaloupkou.
• 17. 3. - Hou, hou, ovečky jdou, vyrobíme si,
veselou ovečku do květináčku na špejli.
• 24. 3. - Byla jedna housenka, říkají jí Trousenka. Housenku si vytvoříme z punčocháčů.
• 31. 3. - Poletíme výš, k oblakům blíž, na papír si vyrobíme barevný létající balón.
Každou středu v březnu (1., 8., 15., 22.
a 29.) můžete navštívit odpolední volnou herničku v MŠ Barevný Ostrov. Školka se nachází na konci ulice Na Vápenici. Vstup bočním
vchodem vpravo od hlavního vchodu. Schází-

• 24. - 28. 7. Sportovní hrátky o století zpátky
Přijďte si do Jednoho stromu užít týden tradičních i netradičních sportů, zábavy a dobrodružství. Vydáme se po stopách našich předků
až ke zrodu různých sportů, odhalíme a hlavně
vyzkoušíme, jaké sporty bavily lidi v různých částech světa.
Lesní MŠ Na Dvorečku, Lety u Dobřichovic
Věk dětí: 4-10 let
• 10. - 14. 7. Letním lesem za pramenem
Lesní putování potokem i suchou nohou. Podél
Kejné ke čtyřem studánkám. Od pramene k ústí.
Od vodárny k čističce. Postavíme na potoce mlýnek? Vyčistíme studánku? A čí jsou mokré stopy
v mechu?
• 31. 7. - 4. 8. Noemova archa
Každý den prožijeme s jiným zvířecím druhem
na naší farmě. Naučíme se o něm spoustu nového a využijeme vše, co nám nabízí. Vyzkoušíme si
zpracovat ovčí rouno, vyrobíme si šperky z koňských žíní, podojíme kozu, obstaráme králíky
a svezeme se na našich koňských kamarádech.

Pobytový tábor
• 10. - 14. 7. Po stopách až tam, kde příroda
zpívá
Kde: Nebákov, Český ráj
Tábor je určený pro děti ve věku 7-12 let.
Poznej s námi hloubku přírody, její krásu a rozmanitost. Jak voní rozkvetlá louka, jak chutnají lesní jahody, jak šumí les, jak zebe živá voda
u rybníka a jak duní skály. Pojeď s námi za objevy
a prožitky čistou přírodou.
Přihlášky přes on-line formulář na nástěnce
www.jedenstrom.cz.
Za organizaci Jeden strom
Alena Laláková

me se ve žluté třídě od 16-18 hodin. Vstupné
50 Kč/pro rodinu.
MC Mraveniště můžete navštívit každý pátek
vždy od 9 do 11 hodin. V Komunitním centrum
MaNa, naproti kostelu, Komenského 2018.
Aktuální program pravidelných setkání i jednotlivých akcí najdete na našich webových
stránkách: www.mcmraveniste.cz.
Facebook: Mraveniště Černošice z.s
Kontakt: mraveniste@seznam.cz
Těšíme se na vaši návštěvu.
Za MC Mraveniště - Bára Kružel
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Malá technická univerzita v Karlické
Naše mateřská škola se zapojila do vzdělávacího projektu v rámci polytechnické výchovy
„Malá technická univerzita“. Jsou to zábavně
vzdělávací lekce, které dětem zpestřují dopolední program. Projekt je určen pro 5-6 leté děti
a absolvují ho děti z Krtečků a Lvíčat.

Tyto vzdělávací lekce rozvíjejí u dětí technické
a logické schopnosti, když si hrají na architekty,
elektrikáře, instalatéry, kartografy, stavitele věží,
mostů, projektanty, energetiky a zpracovatele
odpadů pomocí oblíbené stavebnice.
Za každou absolvovanou lekci jsou děti odmě-

něny diplomy – například „Malý inženýr“, „Malý
architekt“, „Malý projektant“, „Stavitel města“,
apod.
Tento projekt v naší školce probíhá již 2. rokem a u dětí je stále velmi oblíbený.
Za MŠ Karlická Dana Secká

2x FOTO: archiv MŠ Karlická

-- Od ledna mají děti v MŠ Karlická každý měsíc jednu lekci z Malé technické univerzity. Z té únorové si domů odnesly diplom „Malý inženýr“. --

Mokropeská školka na lyžích
I v letošním roce jsme využili nabídku na hravé
lyžování a na konci ledna polovina dětí z naší
školky vyrazila na lyže. Jezdili jsme opět na
nedalekou sjezdovku do Chotouně u Jílového
u Prahy.
Každý den ráno si malé lyžaře před školkou
vyzvedl autobus a dovezl nás až na sjezdovku. Tam byl připraven vytápěný stan s teplým
čajem. Na svahu již čekali báječní instruktoři.
Nejdříve byla rozcvička a potom se již děti rozdělily podle lyžařského umění do malých družstev. Ti nejzkušenější lyžaři se hned první den
vrhli na velký vlek a svištěli na velké sjezdovce.
Pro ty méně zkušené byla určena dětská sjezdovka s pohyblivým chodníkem. Úplní začátečníci se museli naučit vše od začátku. Když
jsme si dostatečně zalyžovali, autobus nás
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zase odvezl zpátky do školky na dobrý oběd.
Takto jsme na sjezdovku jezdili každodenně
celý týden. Pokroky byly na dětech vidět den
ze dne. Již druhý den se pustili na velkou sjezdovku i původně méně pokročilí lyžaři a úplní
začátečníci jezdili na malém svahu. Poslední
den se na velkou sjezdovku vypravili úplně
všichni. Zvládli jízdu na velkém vleku, sjezd
z velké sjezdovky a také závod ve slalomu,
který byl pro všechny připraven.
Na závěr posledního dne lyžování se udělovaly medaile a vyhlašovali vítězové v lyžařských
závodech. Vyhráli jsme ale všichni. Naučili jsme se spoustu nových věcí a celý týden
jsme si báječně užili. Akce byla naprosto profesionálně připravena a děti i my paní učitelky
jsme byly přístupem pořadatelů nadšeny. Už

FOTO: archiv MŠ Topolská

-- Hravé lyžování se i letos odehrávalo v Chotouni. --

se moc těšíme na příští rok a doufáme, že budeme zase Hravě lyžovat.
Kateřina Mandová, ředitelka MŠ Topolská
www.mokropeskaskolka.cz
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Krátké zprávy
ze základní školy
První pololetí školního roku 2016/2017 je za
námi. Ale ani v druhém pololetí nezahálíme.
Prvňáci a druháci pokračují v plavání a bruslení,
sedmáci vyrazili, respektive některé třídy teprve
v průběhu března vyrazí, na lyžařské kurzy do Jizerských hor a Krkonoš. Deváťáci si zase vyzkoušeli bruslení na zamrzlé Berounce.
Na začátku února hostila Hala Věry Čáslavské
a naše škola okresní kolo školního turnaje v házené. Všichni žáci vytvořili neuvěřitelnou atmosféru,
ve které naše družstva obsadila skvělá druhá místa (v dívčí i chlapecké kategorii).
V uplynulém měsíci proběhla i školní a okresní
kola několika vědomostních soutěží - olympiád.
V dějepisu nás reprezentoval v okresním kole Teodor Sticzay, v českém jazyce Tereza Roztočilová a Tereza Velinská. Ani jeden z nich se v těžké
konkurenci neztratil.
8. února se naše škola otevřela zájemcům
z řad veřejnosti - proběhl Den otevřených dveří
(více v samostatném článku). Přivítali jsme především budoucí prvňáčky, na které se budeme těšit
při zápisu v dubnu.
Michaela Šlesingerová, tisková mluvčí školy

Den otevřených dveří
v ZŠ Černošice
Dne 8. února 2017 byly budovy školy v ulici Pod
Školou i v Komenského ulici otevřeny široké
veřejnosti.
Během prvních čtyř vyučovacích hodin navštívilo mokropeskou školu více než 20 rodin s jedním či dvěma dětmi. Až na několik výjimek byly
tyto děti budoucími prvňáčky. Všichni měli možnost prohlédnout si učebny, jídelnu i sportovní
halu a mohli i pobýt ve třídách a účastnit se výuky.
Po celou dobu byly jednotlivé rodiny doprovázeny
žákyněmi a žáky třídy 9. B pod vedením pí učitelky Fritschové.
Do školy v Komenského ulici přišlo též několik rodin. Zde je prováděla asistentka pedagoga
Julie Filípková.
Návštěvníci ocenili vstřícné a milé chování
všech, kteří je školou prováděli a poskytovali potřebné informace.
Martina Fritschová, pedagog

Kroužek kreslení pravou
mozkovou hemisférou

FOTO: M. Šlesingerová

-- Okresní kolo školního turnaje v házené doprovázela skvělá atmosféra. --

hemisféry. Kurz je rozdělen na 2 skupiny - pro
začátečníky a pokročilé, každá skupina se schází
1x týdně.
Kurz je rozdělen do několika okruhů, v daném
okruhu jsme se vždy zabývali jednou výtvarnou
technikou. Během prvního pololetí jsme poznali
kreslení tužkou, pastelkou, akvarelovou pastelkou a kreslení linerem.
Každou hodinu nás doprovázela příjemná relaxační hudba, po dokončené práci jsme s dětmi prohlédli jejich hotová díla, diskutovali jsme
o tom, co se nám líbí, co se dá vylepšit, jak jsme
se při práci cítili, co nás bavilo a čemu bychom se
mohli věnovat příště.
Všechny děti odvedly kus práce, vznikly krásné
kresby, na které jsou děti i já velice pyšné. Největší odměnou pro mě je však pocit, že naše společné hodiny děti baví a těší se na ně.
Drahomíra Kocourková, vychovatelka ŠD

Vychovávejme své děti
ke kráse...!
Dostalo se mi té milé příležitosti uskutečnit projekt, o kterém jsem již delší dobu snila. Kde jinde
než u dětí je v dnešní přetechnizované době důležité klást velký důraz na výchovu mravů a etiky.
Učíme děti dějiny, ale málo z nás si uvědomuje,
že vše souvisí se vším.
K projektu jsem si vybrala Francouzskou restauraci v Obecním domě, neboť tento prostor
je zcela jedinečný nejen svou architekturou,
svou historií, ale zejména krásou a duchem, kte-

rý z této restaurace vyzařuje. Přála jsem si, aby
děti poznaly něco tak výjimečného, jako nabízí
Francouzská restaurace Art Nouveau v Obecním
domě.
Nesmírně důležitou osobou v tomto projektu
byla paní učitelka Martina Václavková, které jsem
projekt nabídla. Její entuziasmus a cílevědomost,
s jakou k projektu přistoupila, bych přála všem
pedagogům.
7. února 2017 nastal pro skupinu dětí ze 4. B
den „D“. Vlastně přesněji řečeno den „E“. Den,
kdy se děti měly naživo seznámit s krásou a novým poznáním etikety nejen při stolování. Součástí programu byla prohlídka prostor Obecního
domu, zejména těch nejkrásnějších - Smetanovy
síně, Primátorského salonku a Riegrova sálu s výkladem ředitele Francouzské restaurace.
Děti byly velmi nadšené a velmi pokorné. Ne
nadarmo se říká, že „prostředí je důležitý činitel...“ (Jan Werich).
Akce splnila svůj účel. Spokojené a usměvavé
dětské obličeje jsou tou největší odměnou a pochvalou, jakou lze dostat!
A velmi děkuji všem, jež na projektu spolupracovali, zejména paní učitelce Martině Václavkové, vedoucím pracovníkům Francouzské restaurace Art Nouveau a celému milému personálu.
A také děkuji paní Monice Rudolfové za skvělou
fotodokumentaci.
(Článek zkrácen, plné znění
na www.zscernosice.cz.)
Alice Pospíšilová

FOTO: Monika Rudolfová

Od října probíhá ve školní družině pro děti 2. a 3.
tříd kroužek kreslení za pomoci pravé mozkové
FOTO: archiv ZŠ Černošice

-- Sedmáci vyrazili na lyžařský kurz do Jizerských hor. --

-- Třída 4. B si vyzkoušela etiketu v praxi. -17
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Modernizace
ZŠ v Černošicích
V minulých číslech Informačního listu jste se mohli dočíst o plánovaných
přístavbách základní školy. Vzhledem k tomu, že jde o nemalé investice,
dovolím si nastínit důvody nezbytnosti těchto projektů.
1) Nástavba budovy A (Ateliér GRIDO)
Při realizaci projektu vzniknou v budově A 3 nové učebny.
Budova A měla původně sloužit jako prostor pro družinu. Nachází se
zde 8 malých učeben, počet odpovídá 8 oddělením školní družiny. Další
2 oddělení jsou v budově ZŠ v Komenského ulici. Vzhledem k nárůstu tříd
(5 let za sebou bylo otvíráno 5 prvních tříd, v roce 2015/16 dokonce 6
prvních tříd), jsou na budově A umístěny 1. a část 2. tříd a v odpoledních
hodinách je zde 6 oddělení družiny. Zbývající 2 oddělení větších dětí (3.
ročník) jsou na budově C (rovněž se dělí o učebnu C 11). V plánu je přemístění i těchto 2 oddělení na budovu A.
Přístavbou 3 nových učeben by se některé učebny opět staly pouze
místnostmi pro školní družinu.
V případě, že v budoucnu bude méně dětí, vrátíme se k původnímu záměru a budova A bude opět sloužit svému původnímu účelu. V dopoledních hodinách je zde možnost využít tyto učebny pro dělené třídy - jazyky,
projekt MiND a CLIL.
2) Přístavba k budově B (Ateliér A91)
Tato přístavba se týká prostoru za budovou B. Její realizací by měla
vzniknout učebna dílen, sborovna a 1 kmenová učebna.
Stávající situace:
V budově B jsou umístěny učebny pro 2. stupeň – 6. - 9. ročník. V současné situaci už se všechny třídy do budovy B nevejdou, proto 6. A zůstala
v budově C. V budově C jsou umístěny učebny 1. stupně: 3. – 5. ročník.
Vzhledem k tomu, že početné ročníky z předchozích 5 let dorostly a přecházejí na 2. stupeň, zvyšuje se počet tříd na 2. stupni:
Školní rok
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017

Počet tříd Počet žáků 1.stupeň
29
654
18
30
685
21
32
725
23
33
731
23
35
784
24
36
790
25
37
813
25

Počet ž.
405
443
497
513
535
558
550

2.stupeň
11
9
9
10
11
11
12

Počet ž.
249
242
228
218
249
232
263

Předpoklad vývoje – počet 1. tříd v dalších 6 školních letech:
Informace z matriky města Černošice nám říká, že v dalších 3 letech se
počty žáků přicházejích na naši školu nesníží.
K zápisu ve
Počet dětí ( k zápisu) Předpokládaný počet
Narozeni ve škol.roce
školním roce zapsaných v matrice 1.tříd (chceme-li udržet
města Černošice
průměr 22 žáků ve třídě)
2017/2018
103
5
2010/11
2018/2019
103
5
2011/12
2019/2020
100
5
2012/13
2020/2021
94
4
2013/14
2021/2022
82
4
2014/15
2022/2023
68
3-4
2015/16

-- Nástavba budovy A (návrh Grido, architektura a design, s.r.o.) --

Počet bude částečně ovlivněn i počtem dětí, které se do Černošic
přistěhují nebo přestoupí během roku.
V případě menšího počtu žáků (tříd) se uvolní odborné učebny fyziky
a chemie (B16), přírodopisu (B11) a hudebny (C25). Tyto učebny by neměly být nadále i učebnami kmenovými. To je nakonec i požadavek dotace
IROP Výzva 46, kterou se snažíme letos získat.
Předpoklad vývoje – celkový počet tříd a žáků (1. a 2. stupeň), odchod žáků na víceletá gymnázia a z 9. tříd v dalších 6 školních
letech:
Školní rok
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021
2021/2022
2022/2023

Předpokládaný 1.stupeň 2.stupeň Celk.počet Odchod z 5.,7.
počet tříd
žáků
a 9.tříd cca
38
25
13
850
70
40
26
14
880
70
40
26
14
900
80
39
24
15
900
90
38
23
15
890
90
37
22
15
870
90

a) Kmenové učebny (3 na budově A, 1 za budovou B)
Vzhledem k předpokladu, že po dobu 3 let poroste počet tříd na obou
stupních, nově přistavené 3+1 kmenové učebny situaci vyřeší. Jak už bylo
řečeno, jakmile se začne počet tříd snižovat, budeme moci vrátit budovu
A původnímu záměru – pouze třídy družiny.
b) Dílny – v přístavbě za budovou B
Motto: „Řemeslo má zlaté dno.“
Předmět technické vyučování by měl znovu přitáhnout žáky k řemeslu
a k technickým oborům na SOU a SOŠ. Dlouhá léta byla tato oblast výuky
zanedbávána, což má za následek nezájem o tyto obory a ve společnosti
se to projevuje nedostatkem řemeslníků nejen ve výrobě, ale i ve službách.
Společnost se ale bez těchto motivovaných dětí pro technické činnosti
neobejde ani v budoucnu. Z výše uvedených důvodů chci na naší škole
tento předmět znovu zavést.
Bez speciální učebny pro tento předmět – dílny stojící stranou od ostatních učeben z důvodu zvýšené hladiny hluku – nelze tento záměr realizo-

-- Přístavba budovy B (návrh Ing. Arch. Ivany Němcové) --
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vat. V neposlední řadě tento předmět zvýší šikovnost a návyky pro praktický život všech dětí, nejenom chlapců, ale i dívek. Žáci se naučí nejenom
pracovat s různým ručním nářadím, materiály, ale i číst pracovní plány. Žáci
získají dovednost sestavit jednoduché výrobky podle návodu, organizovat
pracovní prostor a zároveň budou upevňovat bezpečnostní návyky při manuální práci. Školství obecně se dlouhodobě zaměřuje na vzdělávání žáků
v oblasti teoretických vědomostí, ale chybí vzdělávání v oblasti praktických
dovedností a návyků. Zjišťování OP VVV ukázalo, že na převážné většině
škol byl díky zrušeným dílnám předmět technická výchova zrušen. Pohled
na tuto problematiku se začíná měnit, protože ve společnosti chybí zruční
řemeslníci zajišťující služby spojené s běžným chodem domácností, provozů apod. Budeme řešit i problematiku učitelů vyučujících tento znovuzavedený předmět.
Přes všechna úskalí vidím znovuzavedení polytechnické výchovy do
základních škol jako důležitý počin, který podpoří přípravu a zájem části
žáků o učební obory. V současné době PC, tabletů, chytrých telefonů atd.
se poněkud vytrácí šikovnost a zručnost velké části obyvatelstva. Podle
posledních výzkumů a závěrů dětských psychiatrů (viz Manfred Spitzer:
„Kvůli tabletům společnost hloupne a dětské mozky se nevyvíjejí a nadužívaní telefonů a tabletů je pro děti přímo likvidační.“) je zaváděn nový pojem
digitální demence. Jak proti tomu bojovat? Například tím, že se vrátíme
k technické výchově dětí a podpoříme jejich manuální dovednosti a posílíme harmonický rozvoj všech stránek osobnosti.
Základní školství by mělo dostat podporu v záměru posílit zavedení
polytechnické výchovy.
c) Sborovna
Pedagogický sbor ZŠ v Černošicích v letošním školním roce 2016/17
čítá 66 pedagogických zaměstnanců – včetně 6 asistentů pedagoga,
10 vychovatelek, speciální pedagožky a školní psycholožky.
Vzhledem k rostoucímu počtu žáků bylo nutné z prostorových důvodů
„obětovat“ sice nevyhovující, přesto účelu sloužící sborovnu, která byla
zároveň kabinetem pro 4 pedagogy. V současné době se tísní v provizor-

ně zřízené „sborovně“, původním kabinetu pro vyučující jazyky, 6 učitelů.
Sborovnu v pravém slova smyslu v současné době na škole vůbec nemáme. Situace je dlouhodobě neudržitelná. Z výše psaného vyplývá, že
prostor, kterému říkáme sborovna je pro naši školu nesmírně důležitý.
Dovolím si popsat využití nové sborovny:
•	je prostorem pro sdílení v oblasti plánování a projektování výuky a místo
setkávání celého sboru na pravidelných provozních poradách a pedagogických radách – 1x týdně
•	jejím smyslem je poskytnout učitelům důstojný prostor pro koordinovanou tvorbu tematických a týdenních plánů, místo pro každodenní setkávání a případné sdílení nápadů k výukovým metodám a konkrétním
výukovým aktivitám - denně
• místo pro průběžné proškolování zaměstnanců ZŠ – 1x měsíčně
• setkávání předmětových komisí – 1x týdně
• setkávání ředitelů z okolních škol – 2x ročně
•	informační centrum – nástěnka s důležitými provozními informacemi aktualizovaná každý den (suplování, měsíční a týdenní plány, informace
k provozu školy), centrální poličky pro každého učitele, kam jsou denně
vkládány aktuální materiály určené pro konkrétní učitele; v současné
době je toto informační centrum umístěno v již zmíněném jazykovém
kabinetu v budově B
• stabilní kabinet pro několik učitelů na budově B
• možnost pořádání seminářů a porad zřizovatelem města – 4x ročně
• úložné prostory
• místo pro centrální kopírku
Provizorně využíváme k těmto činnostem částečně již zmíněný jazykový
kabinet a částečně volné učebny. Toto řešení je dlouhodobě nevyhovující, neboť již nyní se pedagogický sbor v běžné učebně tísní a je těžké si
představit při nárůstu počtu žáků, a tedy i pedagogů, jak bychom situaci
v dalších letech řešili.
Věřím, že tato analýza je dostatečnou odpovědí na otázky týkající se
potřebnosti přístaveb ZŠ v Černošicích.
Ludmila Zhoufová, ředitelka školy

Jojo Cup přilákal do Dobřichovic gymnastický potěr
FOTO: archiv JoJo Gym Dobřichovice

-- Do gymnastického závodu TeamGym Junior se přihlásilo 30 oddílů. --

První únorovou sobotu se v Dobřichovicích
sešli nejmladší gymnastky a gymnasti z celé
republiky, aby změřili své síly v gymnastickém
závodě TeamGym Junior. Celkem se do Jojo
Gymu sjelo 30 oddílů s dětmi ve věku od 5 do
11 let. Mezi závodníky samozřejmě nechyběly ani děti z Černošic, Dobřichovic a dalších
okolních obcí.
O co vlastně jde
TeamGym je relativně nový gymnastický
sport, který vznikl v 90. letech minulého století v severní Evropě. Skládá se ze sériových
cvičení na akrobacii, malé trampolíně a z pohybové skladby. Hodnotí se obtížnost, provedení a kompozice.

Série předvádí 6 nejlepších závodníků
v rychlém sledu za sebou, cvičení z malé
trampolíny je doplněno o skok/y přes přeskokové nářadí. Dobřichovický závod byl vypsán
bez pohybové skladby, aby se závodu mohlo
zúčastnit co nejvíce oddílů.
Kdo si vedl nejlépe
V silné konkurenci si nejlépe vedl oddíl TJ
Tourist Říčany, jejichž družstva přesvědčivě
zvítězila v obou dívčích kategoriích. Ve smíšených a chlapeckých družstvech pak zvítězilo
družstvo TJ Hostivice v nejmladší kategorii
a družstvo Sokola Příbram v kategorii I. Z domácího Gymu Dobřichovice si nejlépe vedly
týmy Gym Dobřichovice MIX v kategorii 0

(trenérek Pavlíny Mládkové a Ilony Cajthamlové) a Gym Dobřichovice Žirafy (kategorie I)
trenérky Andrey Kudličkové, které se umístily
na druhých místech. Třetí příčku v nejmladší
dívčí kategorii vybojoval rovněž domácí tým
Gym Dobřichovice Aničky trenérky Gábiny
Halounkové.
Pevně věříme, že i ti, kdo se zrovna neumístili na stupních vítězů, si užili atmosféru
závodu a rovněž i následného volného cvičení, při kterém si mohli vyzkoušet molitanovou
jámu a pružný akrobatický pás.
Příští rok chystáme pro účastníky i návštěvníky Jojo Cupu překvapení. Jaké, to zatím nepovíme, ať se máte na co těšit.
Lenka Doležalová Pavilková
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Zprávy
ze Sokola
XVI. Všesokolský slet 2018
Možná se vám zdá, že informace o sletu je
trochu předčasná, ale na jeho přípravě se již
dlouho pracuje. Uspořádat tak velkou akci není
záležitost několika měsíců. Slet 2018 bude
ve znamení oslav 100. výročí vzniku republiky
v roce 1918. A u jejího zrodu Sokol sehrál významnou úlohu. Chystaný XVI. Všesokolský slet
tak bude patřit k nejvýznamnějším akcím připravovaným k tomuto výročí.
Cvičit se bude na 11 skladeb
Jsou připraveny skladby pro rodiče a děti,
předškoláky, mladší žákyně, mladší žactvo (děvčata i chlapci), starší žactvo (děvčata i chlapci).
Dále je skladba pro dorostenky a mladší ženy
se skládací obručí, skladba pro ženy s šátečkem a kroužkem, skladba pro ženy bez náčiní,
skladba pro muže a dorostence a skladba pro
věrnou gardu.
Kromě těchto 10 předvedených skladeb bude
ještě jedna česko-slovenská, ta dosud předvedena nebyla. Chystá se proto, že při vzniku republiky byly obě země spolu v Československé
republice. Tato společná skladba má blízkost
obou samostatných republik připomenout.
Připravené skladby jsou pěkné, oblečení

také, určitě bude z čeho vybírat. Nácvik skladeb
v jednotách začne v září 2017.
Co budeme nacvičovat v Černošicích
Sokol Černošice se v minulých sletech v letech 1996, 2000, 2006 i 2012 vždy účastnil.
Počítáme s účastí i v připravovaném XVI. sletu
2018. Prozatím se chystáme nacvičovat skladbu
pro Věrnou gardu, předškoláky, rodiče a děti.
Měli bychom zájem nacvičovat i některou skladbu pro ženy, uvidíme, jaký bude zájem.
Cvičit na sletu - to jsou zážitky na celý život.
Asi nikdy nezapomeneme na silnou bouřku při
zahájení Všesokolského sletu 2012. Na ploše
stáli zcela promočení cvičenci a cvičenky Věrné gardy spolu s praporečníky s historickými
prapory, bílý kůň s jezdcem, nesoucím nejstarší sokolský prapor… Z oblohy se valily proudy
vody a blesky křižovaly oblohu, cvičební travnatá
plocha byla nasáklá vodou, značky byly skoro
neviditelné, přesto se celý program úspěšně
dokončil a cvičenci sklidili velký potlesk. Kdo
tam byl, nikdy nezapomene.
Atmosféru minulých sletů si můžeme připomenout promítáním videozáznamů, pokud by byl
zájem.
Hana Fořtová

Turnaj mladších a nejmladších
žáků
V neděli 22. ledna pořádal oddíl stolního tenisu
TJ Sokol Černošice ve spolupráci s VV RSST
Praha-západ turnaj mládeže ve stolním teni-

FOTO: Petr Zmatlík

-- Na „bedně“ stál i hráč z Černošic. --

su. Jde o součást bodovaných turnajů regionu
a mohou se ho zúčastnit všichni registrování
hráči v oddílech stolního tenisu na okrese Praha-západ, neregistrovaní členové TJ, SK a ZŠ
okresu Praha-západ. Turnaje se zúčastnilo celkem 10 hráčů ve dvou kategoriích.
V kategorii nejmladších žáků se na 1. místě umístil Pavel Koštialik z Řevnic a v kategorii
mladších žáků zvítězil Petr Havel z TJ Sokol
Černošice. Kompletní výsledky turnaje budou
uvedeny na webových stránkách stolního tenisu regionu Praha-západ (https://sites.google.
com/site/rsstpz/turnaje-mladeze).
Petr Veselý

Krasobruslařské závody
a Aprílové trhy
Kdy: 1. dubna
Kde: zimní stadion Černošice
Krasobruslařská sezóna se blíží ke svému závěru. A závodníci
z Černošic během ní vyjeli do spousty měst, aby si ze závodů
přivezli ne jednu medaili. Dříve než začneme místo pravidelných
tréninků svou techniku zlepšovat na kempech a soustředěních,
i náš oddíl uspořádá 1. ročník mezioddílového závodu „Ledový
trojlístek“.
Přijďte tedy 1. dubna na zimní stadion. Kromě zhlédnutí závodních jízd můžete ve venkovních prostorách zimního stadionu
navštívit i „APRÍLOVÉ TRHY“.
Za oddíl Kraso brusle Černošice Lucie Čiháková

Na Den Země
za poznáním Černošic
Také v letošním roce pro Vás černošická TOP 09 připravuje oslavu Dne
Země. Akce se uskuteční v neděli 23. dubna od 14 hodin. Tentokrát se
zaměříme na poznávání Černošic jako města, ve kterém žijeme.
Nejen pro rodiny s dětmi bude připravena vycházková trasa po méně
známých zajímavostech našeho města, kterou můžete podle vlastní
volby absolvovat pěšky, na kole, na koloběžce nebo třeba v kočárku.
Cílem vycházky bude již tradičně Club Kino, kde můžete vyslechnout
krátké přednášky s černošickou tematikou a sokolská zahrada, kde
Den Země zakončíme táborákem, zpěvem a buřtopekem.
Podrobný program najdete v příštím čísle Informačního listu. Těšíme
se na Vás!
Za černošickou TOP 09 Martina Řehořová
20

z města a okolí

Kéďa, to je hokej v srdci
... jen tak stát na střídačce a křičet: „brusli!“, to je trénování? Tak tomu opravdu není.
Jen ten, kdo věří v sebe samého a má svůj sen, může vést ostatní a ukázat jim cestu
k úspěchu.
2x FOTO: Hana Bláhová

-- Luděk Záhorský při trénování nejmenších
na náborové akci „Pojď hrát hokej!“ --

-- Jaroslav Kahánek, Luděk Záhorský, Dominik Šalamoun. Jaroslav Kahánek a Dominik Šalamoun
pomáhali v loňské sezóně černošickému týmu k jeho cestě do finále. --

Když ho jako mladého kloučka přivedli na zimní
stadion, nikdo asi netušil, jak úzce bude s tímto
sportem za pár let spjat. Většinu kluků to táhne
do hry, dávat góly, dělat kličky, vymýšlet různé
finesy, ale on měl jasno, bude brankář.
Ačkoli v té době nebyly podmínky ani zdaleka takové, jako jsou dnes, snažil se podávat co
nejlepší výkony a stále se zlepšovat. Jak šel čas,
procházel mládežnickými kategoriemi, a jak to
bývá v kolektivu, dostal i svou přezdívku. Byla
jasná. Luděk je pozpátku Keďul a to je zkráceně
Kéďa.
Trenérské začátky
Postupně se propracoval do dorosteneckých
a juniorských kategorií a zde si prvně okusil,

jaké to je být trenér. Ještě coby junior dostával
příležitost také mezi dospělými. Nejdříve v "B"
mužstvu a chvíli na to i v "A" teamu. Když se
i věkem dostal mezi dospělé, nadále plnil své
brankářské povinnosti, ale postupně přibývalo
trénování. Začal navštěvovat semináře, jezdil
na hokejové kempy a postupně se vypracoval
na hlavního trenéra dorostu. A odtud byl už jen
krůček stát se asistentem trenéra u "A" teamu
mužů.
Výzva a úspěch přišly vzápětí
Neustále se trenérsky vzdělával a pravidelně
jezdil na velmi prestižní hokejové kempy Bukač
hockey s mezinárodní účastí. A pak přišla velká
výzva jeho trenérské kariéry. V době nevalných

výsledků "A" mužstva, v rozehraném ročníku,
převzal "áčko". Bohužel sestupu nezabránil.
Velkého úspěchu tehdy dosáhl se "svými"
dorostenci, kteří vyhráli svoji kategorii ve středočeském kraji a zahráli si ligovou baráž.
Další rok se mu povedlo jako hlavnímu trenérovi postoupit zpět do krajské ligy. Začal hodně
sázet na odchovance Černošic a díky tomu se
v "A" mužstvu utvořila vynikající parta, která od
svého postupu každý rok hraje ve vyřazovacích
bojích a loni dokonce hrála finále. Mezitím se
stal svazovým trenérem a šéftrenérem mládeže
v Černošicích.
Na práci s mládeží je v Černošicích kladen
obrovský důraz a i díky tomu je zde základna,
kterou nám mohou závidět i mnohem větší hokejová města a pokud bych něco napsala jeho
slovy, tak jedna z věcí by byla: Hokej možná není
sport pro každého, ale každý si ho může zkusit.
Na závěr je třeba dodat jediné, pokud budou
hokej dělat lidé s takovou láskou a entuziasmem
jako Kéďa – Luděk Záhorský - nemáme o budoucnost tohoto krásného sportu v našem městě strach.
Za kolektiv SK Černošice
Hana Bláhová

Nezkrocená Brazílie - z Ria za modrým papouškem
Kdy: pondělí 27. března od 20.00
Kde: Club Kino
Srdečně Vás zveme v pondělí 27. 3. od 20.00
do Club Kina na velmi pestrou fotograficko-filmovou projekci Kateřiny a Miloše MOTANI napříč rozlehlou Brazílií. Na naší náročné cestě
nás čeká krásné a nebezpečné město RIO DE

JANEIRO – zaoblené kopce, Cukrová homole,
socha Ježíše Krista, pláž Copacabana, chudinské čtvrtě favely a pestrobarevné grafity.
Prozkoumáme úchvatnou brazilskou přírodu
Pantanalu a Amazonie. Uvidíme jedinečný vodní svět, nejmohutnější vodopády světa, hluboké pralesy, spousty zajímavých zvířat, slaňová-

ní do jeskyně atd. Spatříme mnoho zajímavých
zvířat, vodopády Iguaçu, indiány, rodeo i fotbal.
Horečku dengue vyléčíme sambou. Zažijeme
nevšední příběhy. Více informací najdete na
www.motani-photography.com. Vstupné 120
Kč, důchodci a studenti za 100 Kč.
Pavel Blaženín

FOTO: archiv K. M. Motani

-- Ukázka z fotograficko-filmové projekce napříč Brazílií. --
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Kam za kulturou, zábavou a vzděláním - v Černošicích

březen
3. 3.
Flamenco - hudebně-taneční představení
4. 3.
29. Mokropeský Masopust
4. 3.
Sokolský ples - k tanci i poslechu hraje COLOR CLUB

20.00, Club Kino
14.00, Masopustní náměstí
20.00, Club Kino

5. 3.

Vernisáž k výstavě Zírání

15.00, galerie mokropeské kapličky

5. 3.
6. 3.
8. 3.
10. 3.
10. 3.

16.00, Club Kino
15.30, sál ZUŠ, Střední ul.
19.00, Club Kino
19.00, Club Kino
19.00, klub Ferenc Futurista
(Vrážská ul., naproti nádraží)

11. 3.

Pohádka o kůzlatech - Divadlo Úsměv
Chorus Angelus: Zpívání je radost aneb Pojď si s námi zazpívat – otevřená lekce
Zasedání zastupitelstva
Bass Černošice - vol.9 w/ Rudeboy, téma: Kvadrivium
JUDr. J. Anderlová – politická vězenkyně a nenápadná paní z Černošic - přednáška PhDr.
Ondřeje Hladíka z Kabinetu dokumentace a historie Vězeňské služby ČR, který se III. odboji
profesně věnuje
Vosí hnízdo + Merlin a Dan Horyna - koncert

20.00, Club Kino

12. 3.

Karneval pro děti – diskotéka, hry a soutěže; pořádá TJ Sokol Černošice

15.00-17.00, Sokol Černošice

14. 3.
17. 3.
18. 3.
19. 3.
24. 3.
25. 3.
25. 3.
27. 3.
31. 3.
duben
1. 4.
1. 4.

Crystal Monee Hall Band (USA) - koncert
Mário Biháry a Bachtale Apsa
Fan Club Václava Neckáře
Bazar dětského a dospělého oblečení, hraček, sportovního vybavení a ostatních potřeb
Sto zvířat „Elephant Tour 2017“ - koncert
Jarní bazar dětského oblečení, sportovních potřeb, hraček a dalších věcí pro děti
Zrní - koncert
Nezkrocená Brazílie - z Ria za modrým papouškem
Narozeniny a jiné vylomeniny - oslava narozenin všech, kteří se narodili v březnu

20.00, Club Kino
20.00, Club Kino
13.00, Club Kino
13.00 - 17.00, Club Kino
20.00, Club Kino
16.30-19.00, sokolovna
20.00, Club Kino
20.00, Club Kino
19.00, Club Kino

Jarní zabijačkové trhy na Vráži – připraven je i bohatý doprovodný program pro děti
Ledový trojlískek - krasobruslařské závody a Aprílové trhy

9.00-13.00, náměstí Centra Vráž
Zimní stadion Černošice

v okolí
březen
18. 3. Jarní bazárek dětského oblečení a sportovních potřeb
25. 3. Country bál – hraje kapela Rondel Band, tančí skupina Zářící ženy, tombola, výuka tanců,
módní přehlídka
26. 3. 11. Dudácké vítání jara na Zbraslavi
27. 3.

Alice - Mírně erotická, intrikářská, skoro detektivní komedie

sál U Kafů, Lety
20.00, Restaurace U Přístavu
(U Malé řeky 623, Zbraslav)
14.30-16.00, restaurace U Přístavu
(U Malé řeky 623, Zbraslav)
19.30, Divadlo Jana Kašky,
(U Malé řeky 1319, Zbraslav)

Přecházíme na FB - skupina Kultura v Černošicích

Facebook / Kultura v Černošicích

Výstava ZÍRÁNÍ
Kdy: v průběhu celého března,
vernisáž 5. 3. v 15.00
Kde: Galerie v mokropeské kapličce
Letošní vernisáž uvede Miroslav "Miky"
Marusjak z Olomouce, básník a redaktor časopisu Voknoviny. Vystaveny budou
plastiky Antonína Sláčika - Praha, fotografie Slávka Kaplana – Nižbor, a obrazy (oleje
na plátně) Petra Vránka - Dobřichovice.
Výstava bude instalována 1. března,
vernisáž se koná v neděli 5. března v 15
hodin.
Vážení hosté a diváci, jste vítáni, výstava
bude též prodejní - pokud bude zájem.
Petr Vránek

Jarní zabijačkové trhy na Vráži
Kdy: 1. dubna, 9.00-13.00
Kde: náměstí Centra Vráž
Na první dubnový den jsou naplánované jarní
trhy se staročeskou zabijačkou. Ráno proběhne
bourání masa. Hned potom se z něj bude vařit
zabijačkový guláš, ovar, prejt, černá zabijačková
polévka, jitrnice a jelítka. Pochutnat si na nich
můžete přímo na místě. Podávat se k nim bude
čerstvý chléb, točené pivo i jiné nápoje. A chybět nebude ani něco sladkého.
Mimo to zde můžete nakoupit různé farmářské produkty i zboží s jarní tématikou. Pro děti
bude připravený workshop pletení pomlázek
a malování vajíček a dětské dílny, které připraví
základní škola Černošice. V 10.30 hodin se pak
děti mohou těšit na pohádku O třech kůzlátkách
v podání divadla Pruhované panenky. Hrát se
bude v městském kulturním sále.
Zpracováno redakčně
z podkladů organizátorky akce K. Pánkové
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Přijďte na pohádku, kde všechny bytosti se nakonec mají rádi a pravda vítězí nad lží. Vstup 80 Kč.

Program
březen 2017
3. 3. v 9.00 (pro školy) a ve 20.00
Flamenco
Zveme vás na flamencové hudebně-taneční
představení do Clubu kino Černošice, kde za doprovodu kytaristy a zpěváka Morenita de Triana
a perkusionisty Michaela Cáby zatančí tanečnice
a lektorka Nelly Kocharyan. Během tohoto vystoupení se vám flamenco představí ve všech svých
barvách. Přeneste se do hlubin tohoto temperamentního a vysoce emocionálního umění. Vstup
120 Kč.
Rezervace vstupenek: e-mail: clubkino@clubkino.
cz, tel.: 604 204 588, 608 541 013.
4. 3. v 20.00
Sokolský ples
Na závěr plesové sezóny je tu tradiční ples Sokolů. Tanec, tombola, výborná atmosféra. K tanci
i poslechu hraje COLOR CLUB. Vstup 200 Kč.
5. 3. v 16.00
Pohádka o kůzlatech - Divadlo Úsměv

10. 3. v 19.00
Bass Černošice - vol.9 w/ Rudeboy, téma:
Kvadrivium
První letošní Bass je tady a zahrát přijede Rudeboy! Těšte se na promyšlený mixy, vytříbenou selekci a hlavně na pořádně propočítanej mejdan
na téma Kvadrivium - studium aritmetiky, geometrie, hudby a astronomie. Tyto 4 umění nás budou
provázet celý večer a budete se divit, kolik krásy
se schovává v číslech!
Rudeboye můžete za gramofony vídat někdy od
přelomu let 2004/2005, kdy ještě tehdy pod
vlastní značkou Conspiracy DJs začal s hraním a pořádáním menších akcí v Praze. Ačkoliv
škatulkáři jej povětšinou zařazují do deepové
přihrádky, v jeho setech můžete slyšet snad
všechny myslitelné polohy drum‘n‘bassu, nejen
díky této variabilitě si již zahrál na nesčetně akcích, s bagem se podíval do Londýna, Vídně, na
Kypr a několikrát na Slovensko. Jeho smysl pro
mix a vytříbená selekce rozpumpuje srdce snad
každého dnb blázna! No a nebyl by to BASS
bez místní DUNENI.cz crew ve složení Jenouch,
Wolfik, MindGroove, Vagi, Eight Times, Danoush a Artomic. Nebude chybět fotbálek, pořádnej
zvuk, světla, kulisy a hlavně skvělá atmosféra.
Doražte prozkoumat tajuplná čísla v Club Kině,
bude to stát za to! Hlavním partnerem akce je
Velkopopovický Kozel.
19.00 - 20.30 vstup 60 Kč,
od 20.30 vstup 90 Kč.

11. 3. v 20.00
Vosí hnízdo + Merlin a Dan Horyna - koncert
Tak jako vždy i tentokrát uslyšíte co jste ještě neslyšeli a uvidíte co jste neviděli. Tento dvoják si opravdu nemůžete nechat ujít. Vosáči a Merlin – to tu
ještě nebylo. Zvuková a zážitková vichřice v Clubu
Kino. Vstup 120 Kč, předprodej v Club Kině.
18. 3. v 13.00
Fan Club Václava Neckáře
Setkání členů Fan Clubu Václava Neckáře.
19. 3. od 13.00 do 17.00
Bazar dětského a dospělého oblečení, hraček, sportovního vybavení a ostatních potřeb
Chcete koupit levně něco nového pro Vaše blízké? Chcete prodat věci po Vašich dětech nebo
svetr, který se Vám již nelíbí? Zveme Vás na bazar,
kde nakoupíte, co potřebujete, nebo prodáte, co
se Vám již nehodí. Rezervace prodejních míst na
clubkino@clubkino.cz nebo na tel. 604 204 588.
Vstup zdarma.
31. 3. v 19.00
Narozeniny a jiné vylomeniny
Oslava narozenin všech, kteří se narodili v březnu
– kdo má v březnu narozeniny doražte do Clubu DRINK Bacardi + Cola a malá pochutina pro vás
zdarma. Music, movies, music video clip show
and dancing – nebude chybět – myslíme na Vás.
Vstup zdarma.
Lucie Barchánková
Zdroj: informace od interpretů
Pozn.: Informace k akcím, které pořádá v Club
Kině město Černošice, najdete v samostatných
textech.
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Chorus Angelus: Zpívání je radost aneb Pojď si s námi zazpívat
Kdy: pondělí 6. března v 15.30
Kde: sál ZUŠ, Střední ul.
Přijďte se podívat na otevřenou lekci koncertního oddělení Dětského pěveckého sboru Chorus Angelus. Srdečně Vás zveme v pondělí 6.
března od 15.30 hodin do velkého sálu Základní
umělecké školy Černošice!
Dětský pěvecký sbor Chorus Angelus od začátku února umělecky vede paní sbormistryně
Jana Egemová (i jeho koncertní oddělení). Na
pražské Pedagogické fakultě UK vystudovala
obory český jazyk-hudební výchova a sbormistrovství chrámové hudby. Zpívala v několika
sborech v Berouně i Praze, kde od roku 2004
vede smíšený Pěvecký sbor Evropská. Ve školních přípravkách-chorálcích i nadále působí:
v Černošicích Ludmila Plzáková, v Dobřichovicích Zora Strnadová a Oldřiška Richter Musilová
(přípravka A).

FOTO: archiv sboru

-- Děti se od února učí zpívat pod vedením nové sbormistryně Jany Egemové. --

Simona Kysilková Šnajperková
www.facebook.com/sborchorusangelus

Crystal Monee Hall Band
Kdy: úterý 14. března od 20.00
Kde: Club Kino
Americká zpěvačka Crystal Monee Hall je jedním z nejpozoruhodnějších vokálních talentů, který se v posledních
letech objevil na newyorské, potažmo americké jazzové
a písničkářské scéně. Zpěvaččin hlas, vytěžující její soulové základy, je doslova opojnou syntézou čistoty a syrovosti.
Crystal zpívá jakoby bez námahy, její hlas je silný i citlivý.
Poetické texty, jednoduché a elegantní aranže – křišťálově
čistá hudba hladce a beze švů kombinuje folk, gospel, jazz
a blues.
V průběhu své kariéry Crystal sdílela pódium s takovými veličinami jako jsou Mariah Carey, Elton John a Kanye
West. V roce 2012 vydala své debutové album "River Train"
a od té doby se pohybuje na mezinárodní jazzové a bluesové scéně. V současné době tvrdě pracuje na svém třetím
albu. Budoucnost této slibné umělkyně je jasná – její cesta
může vést již jen vzhůru…
Do Černošic zpěvačka zavítá s kapelou, která hraje ve
složení Crystal Monee Hall (USA) – zpěv a kytara, Marek
Novotný – piano, Jan Jakubec – baskytara, Tomáš Vokurka – bicí.
Více informací najdete na www.crystalmoneehall.com.
Vstupné v předprodeji v Minimarket na nádraží je 150 Kč,
na místě 180 Kč. Důchodci 150 Kč.
Pavel Blaženín

FOTO: archiv interpretky

-- Americká zpěvačka Crystal Monee Hall --

Zveme Vás na 29. Mokropeský masopust
Kdy: sobota 4. března
Pokud se Vám zdá, že datum našeho letošního masopustu neodpovídá, máte zcela pravdu.
Letošní masopust jsme z technických důvodů
posunuli o týden. Nicméně i letos nám Masopustní náměstí pomůže vyzdobit Mokropeská
školka - jitrničkovým stromem.
Program:
13:45 – Mifun
14:00 – 14:45 – vystoupení Masopustního
spolku, které bude jako vždy zakončeno odmě24

ňováním místních děti, které budou mít masky k jejich vystoupením. Poté se Masopustní
spolek, doprovázený masopustní kapelou Dixi
ze vsi, vydá na první krátkou obchůzku zahrát
místním hospodyňkám, a to ulicemi Ke Hřišti,
Na Drahách, Kubánská a pak Ukrajinskou zpět
na Masopustní náměstí. Vy, kdo se nebudete
chtít obchůzky zúčastnit, můžete zůstat na náměstí, kde bude samozřejmě připraveno občerstvení, a v tomto čase Vám k tomu zahraje
kapela Old Fashion Trio.
Potom bude průvod pokračovat ulicí Topol-

skou, Bulharskou, přejde ulici Dr. Janského
do Rumunské a vrátí se na Dr. Janského ke
Kinu a poslední zastávka bude u Mokropeské
kapličky, kde zazvoníme a zazpíváme všem,
kteří již nejsou mezi námi. Potom se přesuneme do restaurace U Králů, kde bude taneční
zábava a hrát bude Jazz Pavla Kopačky až
do 22.30 hod. Potom bude patřit sál kapele
Acoustic Nosice Band, která bude hrát cca
do 1 hod. ranní. Více informací najdete na
www.mokromasopust.cz.
Za Masopustní spolek Jana Paďouková

z města a okolí

Mário Bihári a Bachtale Apsa
Kdy: pátek 17. března od 20.00
Kde: Club Kino
Po kdysi velice úspěšném vystoupení této kapely na Mariánské pouti
si můžete její strhující muziku vychutnat po dlouhé době v pátek 17.
3. od 20.00 v komornějším prostředí černošického Club Kina. Mário
FOTO: archiv interpretů

vystupoval v Černošicích s různými kapelami i sólově, ale Bachtale Apsa
je jeho srdeční záležitost. Název Bachtale Apsa, v překladu Slzy štestí,
vyjadřuje pestrost nálad a emocí, které hudba, nejenom ta romská, odnepaměti v posluchačích vyvolává. Kapela spojuje muziku balkánských,
maďarských, španělských, ruských i slovenských Romů. Nechybí samozřejmě klasické čardáše. Skvělé vokály a brilantní muzikantské výkony ve strhujících rytmech jsou přednosti, které z kapely činí romskou
hudební klasiku v nejlepším slova smyslu. Repertoár ovšem netvoří jen
romská tradiční hudba, ale také autorská tvorba Mária Biháriho, která se
v minulosti výrazně podepsala např. na odkazu Zuzany Navarové a kapely KOA. V Máriových skladbách se prolínají romské melodie a rytmy
s latinskoamerickou hudbou, tangem, flamencem, swingem a dalšími
styly. Základem hudby Bachtale Apsa je každopádně virtuózní akordeon a klavír Mária Biháriho. Ten doprovází kytarista a vynikající zpěvák
Peter Horváth, a výborný houslista a basista v jednom Adam Pospíšil.
Bubeník a perkusista Standa Vít dodává kapele precizní rytmický základ. Sestavu příležitostně doplňuje bubeník Michal Nosek, což ještě
umocňuje skvělý rytmický backround kapely. Hudba Bachtale Apsa je
navíc zdobena typickými vokály, do kterých se zapojují všichni členové
kapely. Vstupné 150 Kč, důchodci 120 Kč.
Pavel Blaženín

-- Mário Bihári a „Slzy štěstí“ --

STO ZVÍŘAT - ELEPHANTOUR 2017
Kdy: pátek 24. března od 20.00
Kde: Club Kino
Kapela STO ZVÍŘAT přichází do své dvacáté
sedmé sezóny jistým krokem a s Písní na rtech.
Pro rok 2017 si tahle devítičlenná parta sestavila klubový program sešitý ze svých největších
pecek a hitovek, a tudíž se diváci mohou těšit
na své oblíbené songy jako Píseň, Poprvé, Alice
se dala na pití, Podpaží, Nejkratší cesta, Škola
a další, které ke zvířecí koncertní atmosféře neodmyslitelně patří. Jedná se o návrat ke zvířecím
kořenům, a tudíž je třeba očekávat svižné tragikomické písně, jejichž žánrová pestrost je dána
i výlety do hudebních stylů pro STO ZVÍŘAT ne
zcela typických, jako je funky nebo latina.
STO ZVÍŘAT hraje ve velkokapacitní sestavě:
Jana Jelínková - zpěv, Honza Kalina - zpěv, perkuse, Jan Beruška Šobr - kytara, Petr Hostinský
- zpěv, klávesy, Jiří Hanzlík - barytonsaxofon,
Martin Kachna Líska - trombon, Pablo Herzog
- trubka, Willy Versteeg - baskytara a Miki Nop bicí. Černošice ve šňůře samozřejmě nemohou
chybět. Koncert se uskuteční v pátek 24. 3. od
20.00 v Club Kinu.
Vstupenky na koncert obdržíte za 220 Kč
v předprodeji (Minimarket u černošického nádraží) nebo za 280 Kč na místě před koncertem. Více informací o kapele najdete na www.
stozvirat.cz.
Pavel Blaženín

FOTO: archiv kapely

-- Program koncertů v rámci turné bude složen převážně z nejznámějších hitů. --

Chcete poznat partnerské město Gerbrunn?
Kdy: 22. – 25. června
Přátelství s bavorským Gerbrunnem pojí Černošice už víc než 20 let. Osobně ho však navštívilo
jen minimum našich občanů. Proto se členové
Spolku pro partnerství evropských měst rozhodli, že uspořádají autobusový zájezd pro ty,
kteří budou chtít toto zajímavé městečko blízko
Würzburgu poznat.
Pozvání z Gerbrunnu jsme dostali na 22. –
25. červen, což je čtvrtek až neděle. Cesta autobusem trvá asi 6 hodin, doba odjezdu a návra-

tu bude ještě upřesněna. Na cestovné budeme
vybírat zálohu 500 Kč - také zde může ještě dojít
k drobným úpravám podle toho, zda obsadíme
autobus velký nebo menší. Kdo by v tomto termínu chtěl jet do Gerbrunnu vlastním autem, tato
možnost tady existuje, ale musíte se stejně přihlásit, aby vám mohlo být zajištěno ubytování.
Celý pobyt probíhá tak, že jste ubytováni v rodinách, kde máte zajištěny snídaně a večeře. Na
obědy a případně nějaké nákupy je potřeba si
vzít pár euro s sebou. Bývá dobrým zvykem, že

pro ubytovatelskou rodinu přivezete malý dárek.
Na domluvu stačí pár lekcí školní němčiny nebo
angličtiny. Ve dvou rodinách se lze domluvit česky. Při společných akcích bude k dispozici překlad. Program celého pobytu bude z německé
strany také ještě upřesněn.
S předběžnými nezávaznými přihláškami
s uvedením jazykových znalostí a případnými dotazy se prosím obracejte na e-mailovou adresu:
houstecka@volny.cz.
Hana Houštecká
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Březen – měsíc čtenářů
Stejně jako k prosinci patří Vánoce, k červenci a srpnu prázdniny, tak k březnu patří neodmyslitelně jaro a knihy. Historie března jako Měsíce knihy sahá
do roku 1955, tedy do roku hlubokého komunismu. Po sametové revoluci
v roce 1989 začal být březen Měsícem knihy a internetu. Nato se stal Měsícem čtenářů. Svaz knihovníků a informačních pracovníků tak letos vyhlašuje již 8. ročník této celostátní akce. Jako každý rok se jí zúčastní i knihovna
v Černošicích.
Celý měsíc budou mít noví čtenáři možnost přihlásit se zdarma, nebudou se
platit poplatky za pozdě vrácené knihy. Od 6. do 10. března bude v knihovně
probíhat knihovnická tombola pro registrované dětské čtenáře. Při půjčování
knížek si vyberou číslo, a pokud bude vylosováno, dostanou knížku. V sobotu
11. března bude knihovna mimořádně otevřena od 9.00 do 11.30 hodin pro
ty, kteří přes týden nemají čas.
Od 20. do 24. března se můžete těšit na Týden čtení. Děti budou číst svým
kamarádům, rodičům i prarodičům úryvky z knížek Josefa Čapka, od jehož
narození uplynulo 130 let nebo Jarmily Dědkové, která se narodila před 65
roky. Každý malý čtenář dostane něco dobrého na zub. Na konci měsíce 30.
března budou na nejmenší čtenáře čekat v knihovně omalovánky.
Koncem měsíce také vyhlásíme největšího čtenáře za rok 2016 jak v dospělém, tak v dětském oddělení. Samozřejmě nebude chybět ani soutěžní kvíz
pro děti. Tři autory správných odpovědí odměníme jak jinak než knihou. Přeji
všem čtenářům i nečtenářům krásné jaro a doufám, že se v březnu uvidíme.
Irena Šilhánková, knihovnice

Soutěžní kvíz pro děti - Kvíz Josef Čapek
Zakroužkuj správné odpovědi:

Místo narození Josefa Čapka:
a) Praha
b) Brno
c) Hronov
Rok narození Josefa Čapka:
a) 1887
b) 1857
c) 1907
Z nejznámější knížky J. Čapka - O pejskovi a kočičce
odpověz na otázky:
- napiš dvě věci, které přidali kočička s pejskem do dortu,
které do dortu nepatří: ……................................................…
- kdo upečený dort pejskovi a kočičce snědl: …….........…..……..
- z čeho děti udělaly pejskovi a kočičce dort:…………..........……..
Odpovědi označené jménem, adresou a věkem přineste do konce
března do knihovny.

Nové knihy v městské knihovně v Černošicích
Beletrie pro dospělé:
BENKOVÁ, Jana: Až po uši – slovenský milostný
román;
CARLSSON, Christoffer: Jednooký králík –
švédský detektivní román;
COOK, Robin: Hostitel – román z lékařského
prostředí;
FABER, Michel: Jablko: povídky ze světa Kvítku karmínového a bílého – povídky z viktoriánské Anglie. Lze je číst zcela nezávisle na románu
Kvítek karmínový a bílý, ale v kombinaci s předchozí knihou jsou samozřejmě silnější;
FERRANTE, Elena: Geniální přítelkyně – neapolská periferní čtvrť, padesátá léta minulého století. Právě tam a tehdy začíná příběh jednoho ženského přátelství. Vypravěčka Elena, která už jako
stará žena vzpomíná na svůj život, který byl vždycky
ovlivňován silnou osobností geniální Lily;
HOLCOVÁ, Milena: Riskantní rozhovor – psychologický román;
PEKÁRKOVÁ, Iva: Postřehy z Londonistánu
– z blogu nominovaného na cenu Magnesia Litera autorka vybrala skoro padesát článků, většinu
z nich o muslimech, a doplnila je velmi osobním
textem o svém vztahu k islámu;
PROCTOR, Candice: Pod australským sluncem – román z Austrálie;
RITCHIE, Maggie: Pařížský polibek – román,
odehrávající se v Paříži koncem 19. století, příběh
ženy-umělkyně, která žila a tvořila v osmdesátých
letech 19. století;
SAROYAN, William: Kterak si stvořit ženu –
Rock Wagran je unavený kariérou filmové hvězdy.
Dokáže si tak složitý člověk jakým Rock, původem
Armén, bezesporu je, stvořit z lehkovážné rozmazlené Anny ženu k obrazu svému?
SIMPSON, Joe: Zvuk zemské tíže – dobrodružný příběh. V románu se autor vrací k tématu boje
o přežití v nelítostném prostředí hor, ale současně
se zabývá pocitem viny za smrt blízkého člověka;
SKOLEK, Richard: Moudré z nebe – humoristická kniha je dětským deníčkem, který je však určený dospělým čtenářům;
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SPARKS, Nicholas: Ve tvých očích – román pro
ženy;
STEHLÍKOVÁ, Petra: Naslouchač – fantasy
literatura;
VRBA, Michal: Prak - psychologická novela z období německé okupace vypráví příběh novináře,
který se zaprodal nacistické moci;
WALTARI, Mika: Velká iluze - autorova románová
prvotina, finský společenský román.
Naučná literarura pro dospělé:
CZENDLIK, Zbigniew: Postel hospoda kostel
- není kněz jako kněz. Z. Czendlik je toho skvělým
důkazem. Studium bible je podle něj nuda, nerad
zpovídá své farníky, a chce-li někdo pokřtít, dlouho
ho odrazuje. Nahlédněte do soukromí tohoto pozoruhodného muže a zjistěte, jak vnímá mezilidské
vztahy, život i Boha;
DAVID, Petr: Brdy známé i neznámé - turistický
průvodce po půvabné oblasti, kterou milují trampové a výletníci, nádherném pásmu zalesněných
kopců, které tvoří krajinu mezi Prahou a Plzní;
DOHERTY, Megan: Nechovej se jako pitomec
- průvodce etiketou pro náctileté;
DOSEDĚLOVÁ, Adriana: Výtvarné nápady
z papíru;
ELROD, Hal: Zázračné ráno - tajemství, které
vám změní život: ke zlepšení stačí 6 minut denně.
Autor knihy má za sebou neuvěřitelný osud - po
tragické nehodě upadl do kómatu, přežil klinickou
smrt. Ve své knize dává návod, jak se dostat na
vyšší úroveň, kde vaše osobní i pracovní úspěchy daleko přesáhnou všechno, co jste dokázali
v minulosti;
HAAG, Michael: Zkáza templářů: vzestup
a pád křižáckých států - autor čtivou formou líčí
vzestup a pád templářů a jejich zkázu na pozadí
ideálu křižáckého života a jejich plánů na osídlení
Svaté země;
KLOOT, William Van der: Válečné lekce - zážitky sedmi budoucích státníků za 1. světové války;
McMILLAN, Beverly: Lidské tělo - velký obrazový průvodce. Zabývá se procesy v lidském těle,

která z něj činí zázrak přírody;
POHLREICH, Zdeněk: Lehká kuchyně - kniha
plná receptů na zdravá, chutná a lákavě vypadající
jídla;
ŠÍROVÁ -MOTYČKOVÁ, Kamila: Pozapomenutá místa: krásy naší země;
ZIBURA, Ladislav: 40 dní pěšky do Jeruzaléma - dvaadvacetiletý Ladislav Zibura v létě sbalil
svůj život do 12 kilogramů, hodil batoh na záda
a vyrazil po vlastních do Jeruzaléma. Bez mapy
a orientačního smyslu pěšky ušel 1400 kilometrů
napříč rozpálenou krajinou Turecka a Izraele, stanul před Zdí nářků a prožil největší dobrodružství
svého života.
Pro děti a mládež:
Dětský atlas světa;
BRAUNOVÁ, Petra: Tramvaj plná strašidel - duchařský a detektivní příběh pro čtenáře od 9 let;
GARNER, Alan: Měsíc Gomrathu - fantasy pro
čtenáře od 9 let;
KNAPMAN, Timothy: Ve službách krále - napínavý příběh pro děti od 8 let. Knížka přenese malého čtenáře do středověké Anglie, kde se stane
jedním z králových rytířů. Dobrodružný příběh čtenáře rychle vtáhne do děje;
MLYNOWSKI, Sarah: Šprndy a košťata - dívčí
román. První část čarodějnické trilogie čtenáře seznámí se čtrnáctiletou Rachel, která je v prváku na
střední a řeší problémy doma, ve škole i v lásce;
NOSOV, Igor: Neználkův ostrov - pro děti od 6
let. Další příběhy Neználka, který bude cvičit žáby,
uvidí proužkované strašidlo a s Cárkem objeví
opuštěný ostrov;
RAŠKOVOVÁ, Lucie: Samota není zlej - kniha
vypráví příběh jednoho roku chlapce Péti. Je podzim a právě se s maminkou přistěhoval z vesnice
do města, ve kterém začne navštěvovat první třídu.
Vyprávění pro děti od 6 let a jejich rodiče;
STARÁ, Ester: Chrochtík a Kvikalka na cestě
za blýskavým prasátkem - knížka je nadčasová
a srozumitelná pohádka s poselstvím, nechybí v ní
humor, napětí ani láska.

