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Aprílový divadelní festival
Kdy: 6. až 9. dubna
Kde: Club Kino
Začátek aprílového měsíce si můžete zpříjemnit na Aprílovém divadelním
festivalu v Club Kině, jehož druhý ročník se odehraje od 6. do 9. dubna.
Festival, který je podpořen z grantového programu města, bude naplněn
humorem, radostí, skotačením, zpěvem, improvizací a vším, co k divadlu
patří. Stručně by se to dalo vystihnout asi takhle: „K vidění bude nevídané,
ke slyšení neslýchané. Krásných žen mnoho, jak ve sboru, tak i v sólu,
mužů třeskutý vtip, ba i mládež bude se rdít. Proto neváhejte, přistupte blíže a vstupenky kupujte již dnes. Kdo zastaví svůj krok v našem svatostánku
múz, navždy souzen mu buď dobrý vkus. Tak to zkus! :-)“
Podrobný program najdete uvnitř IL na str. 28 v rámci programu Club
Kina a také na webových stránkách www.aprilovydivadelnifestival.cz. Předprodej vstupenek probíhá denně mimo pondělí a úterý od 16 hodin přímo
v Club Kině.
Na základě podkladů od pořadatele zpracovala Adéla Červenková
FOTO: archiv pořadatele

-- Těšit se můžete i na známé tváře z televizních obrazovek
- Michaelu Dolinovou a Ladislava Ondřeje. --

Zápis do školky letos opět zjednodušeně
Vážení rodiče,
novela školského zákona přináší významné
legislativní změny v předškolním vzdělávání.
Zákon zavádí povinný poslední rok pro předškoláky, upravuje kritéria pro přijímání dětí
a stanovuje závazný termín zápisu.
Přihlášky budou ke stažení na webových
stránkách příslušné školky (adresy viz tabulka
na str. 6), lze je také vyzvednout u ředitelky
MŠ nebo v podatelně městského úřadu. Pro
odevzdání přihlášek byl stanoven do všech tří
MŠ jednotný termín: úterý 2. 5. 2017. I nadále platí, že bude možné přihlásit dítě do dvou
či všech školek zřizovaných městem zároveň.
Protože každá školka je samostatným právním

subjektem, je nutné do každé školky odevzdat
samostatnou přihlášku. Pořadí, ve kterém přihlášku odevzdáte, v žádném případě neovlivní
šanci dítěte na přijetí.
Přijímací řízení probíhá podle správního
řádu. Zákonný zástupce se dostaví 2. 5. do
školky s vyplněnou a podepsanou přihláškou, evidenčním listem a vyplněnou výzvou
k nahlédnutí do spisu (výzvu je nutno dodat
ve dvou vyhotoveních). Zároveň musí zákonný zástupce ředitelce předložit svůj občanský
průkaz a rodný list dítěte.
Pro přijímání dětí platí ve všech třech školkách jednotná kritéria, která jsou kromě IL
zveřejněna i na webové stránce města a ško-

lek. Rozhodující kritérium je věk dítěte a místo
trvalého pobytu dítěte, u dětí mladších 4 let je
zvýhodňující kritérium trvalý pobyt jeho rodičů
(zákonných zástupců).
Přijímací řízení je zcela výlučně v pravomoci ředitelky dané školky. Vzhledem k tomu, že
možnost přihlásit dítě do všech mateřských
škol zároveň znamená v praxi administrativní
a procesní zátěž přijímacího řízení, apelujeme
již teď na rodiče dětí, které uspějí v přijímacím
řízení ve více školkách, aby po zveřejnění rozhodnutí o přijetí v co nejkratším termínu písemně informovali ředitelku školky (popř. školek),
do které dítě nenastoupí, a umožnili tak přijetí
dalšího dítěte v pořadí.
Pokračování na str. 6

z radnice

Nová cisterna ve vozovém parku JSDH Černošice – Mokropsy

Asi už jste to zažili. Rozezní se siréna a následuje výjezd hasičů. Hluk motoru, spuštěné houkačky. CAS 32 Tatra 815, roku výroby 1989,
uhání od hasičské zbrojnice tam, kde je jí třeba.
Ale k tomu, aby mohla vyjíždět, bylo v posledních letech třeba čím dál více úsilí a oprav. Byť
byla perfektně udržována a v roce 2005 prošla
generální opravou, nemohla dlouho udržet krok
se zvyšujícími se nároky na techniku potřebnou k zásahům, jaké provádí JSDH Černošice
- Mokropsy. Rozumějte, nemohu napsat, že je
stará – pořád je o rok mladší než já .
A tak se JSDH a město Černošice pustili do
smělého a odvážného plánu – podání žádosti
o dotaci na novou cisternu CAS 30. Využili jsme
Integrovaný regionální operační program (IROP),
výzvu č. 19 Technika pro integrovaný záchranný

systém v rámci specifického cíle 1.3: Zvýšení
připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof,
kam byla dne 13. 5. 2016 podána žádost na
projekt s názvem „Pořízení hasičské techniky
pro JSDH Černošice – Mokropsy“, registrační
číslo CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000423,
ve vazbě na řešení mimořádných události vlivem
sucha, které naši lokalitu ohrožuje. Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno dne 24. 6.
2016. Práce se rozběhla na plno. Dík patří
všem, kteří na aktivitách spojených s dotačním
procesem, veřejnou zakázkou, realizací i financováním spolupracovali. Dne 21. 2. 2017 nastal dlouho očekávaný okamžik - převzali jsme
novou cisternu od dodavatele. Členové jednotky
již mohou obdivovat nablýskanou novou krásku
a těšit se na její společnost.

FOTO: KOBIT-THZ, s.r.o.

A jak je to s financováním? Celková cena vč.
DPH daná veřejnou zakázkou činí 7.681.080 Kč.
V případě, že bude celý dotační proces uzavřen
bez komplikací, měl by činit příspěvek EU 85 %
a příspěvek z národních zdrojů 5 %, tzn. z vlastních zdrojů města by mělo být hrazeno 10 %
celkové částky.
Možná, že až se příště rozezní siréna, neuslyšíte už v odpověď starý známý zvuk CAS 32
Tatra 815, ale prosviští kolem vás nová SCANIA
CAS 30, roku výroby 2017. Jen vám všem přejeme, abyste nemuseli vysloveně využívat jejích
služeb .
Závěrem několik otázek na velitele jednotky,
Tomáše Havlíka:
XX Co se stane s nahrazovanou cisternou
CAS 32 Tatra 815?
„Dle podmínek dotace bude bezúplatně zapůjčena JSDH Lhota u Kladna, kde bude dále sloužit stejnému účelu.“
XX Jak probíhá spolupráce s dodavatelem
při výrobě cisterny?
„Na podmínky české kotliny byla spolupráce
s výrobcem, společností KOBIT – THZ, s.r.o.,
neuvěřitelná. Vše, co bylo slíbeno, společnost
dodržela, i když naše požadavky na kvalitu zpracování a použité technologie byly extrémní. Výsledkem je unikátní hasičská cisterna, která se
bude podílet na bezpečnosti nás všech.“
XX Jak dlouho podle Vás může nová cisterna sloužit?
„Do roztrhání těla“ .
Monika Formáčková, projektová manažerka
města, a Tomáš Havlík, velitel JSDH
Černošice-Mokropsy
-- Nová SCANIA CAS 30 --

Co je nového?
2x FOTO: Petr Kubín

-- Nejen jako zázemí ke sportovní hale, ale i pro normální
kavárenský provoz je vybaveno právě dokončené Café Vera.
Provozovatel nabízí i možnost pořádání soukromých oslav,
narozeninových party apod. Provozní doba bude upřesněna na
webu haly www.halaverycaslavske.cz. --
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-- V březnu byl dokončen nový centrální vchod školy, uvnitř jsou šatní skříňky pro
všechny děti včetně prvňáčků (jejichž dřívější skříňky v chodbě budovy A byly
v rozporu s požárními předpisy). Architektura je od společnosti GRIDO, provedení
fasády je sladěno se vzhledem sportovní haly. V barevnosti je akcentována zelená
barva, která připomíná dřívější průhled na lesík nad školou. --

z radnice

Jednou větou...
• Povinně do školky! Podle nového zákona je
od školního roku 2017/18 povinný poslední
rok předškolního vzdělávání. Více informací
najdete na str. 6.
• Na březnovém zastupitelstvu se řešil dotaz,
zda tvrdá voda v našem vodovodu není zdravotně závadná a jestli se lidské „trubky“ nezanášejí stejně jako ty vodovodní. Dotaz jsme
konzultovali také s urologem z vinohradské nemocnice, který nás ubezpečil, že lidské tělo
funguje jinak než varná konvice a přebytečné
minerály vyloučí. Uvnitř listu najdete ke kvalitě
naší vody samostatný článek.
• V Ostružinové ulici začal soukromý investor
stavět nový domov pro seniory.
• Páťaci z naší školy se při setkání se mnou
vyptávali, proč na Višňovce nerostou žádné
višně. Dohodli jsme se, že je tam vysadíme –
děti ze školy v Komenského ulici samy přiloží
ruku k dílu. Díky jim za dobrý nápad.
• V neděli 12. března zemřela paní Milena
Křížová, dobrá duše našeho města, majitelka
unikátního soukromého archivu historických
dokumentů a fotografií Černošic, pořadatelka
úspěšných výstav, autorka mnoha článků. Na
městském úřadu jsme na její vzpomínku pověsili černou vlajku.
• Ministr dopravy Dan Ťok mne v reakci na
naši iniciativu pozval na jednání, kde jsme probrali hluk z nákladních vlaků, připravovanou
rekonstrukci naší trati i výhledové přeložení
nákladní a rychlíkové dopravy mimo naše údolí, a dále otázku korupce kolem autoškol a problematiku Berounky označené v zákoně jako
vodní cesta pro motorovou dopravu s možností splavnění.
• Naše zásahová hasičská jednotka převzala
zbrusu novou cisternu CAS 30, která nahradila 31 let starou tatrovku.
• Místo černošického karnevalu, jehož soukromí organizátoři již nemají síly akci letos zopakovat (ale patří jim velké díky za tři úspěšné
ročníky!) bude v červnu pro děti připravena
menší zábavná akce přímo před školou – nejspíš poslední den před vysvědčením… Náplň odpoledne připravuje škola, samozřejmě
s podporou města.
• Svazek obcí Region Dolní Berounka zaslal
Ředitelství silnic a dálnic negativní stanovisko k záměru na zrušení nájezdu na dálnici ve
směru do Prahy v obci Jíloviště (při cestě do
Prahy by se muselo projíždět celou obcí).
• Úspěšně jsme postoupili do závěrečné fáze
v procesu získání dotace na novou mateřskou
školku v Husově ulici. Nyní musíme do druhé
poloviny dubna předložit platné stavební povolení. S dotčenými obyvateli se nám podařilo
najít shodu ve všech bodech jejich dřívějších
námitek. Projekt byl upraven např. z hlediska
umístění parkovacího stání pro zásobování,
doplněn zákazem zastavení na jedné straně
ulice a bylo upraveno řešení odvodu dešťové vody, aby se realizace projektu využilo
k zabránění vtékání vody z ulice na pozemky
soukromých rodinných domů. Věříme tedy, že
včasnému získání stavebního povolení nebude
nic stát v cestě a místní děti se mohou těšit na
novou školku.
• Rada města schválila organizační změny,

kterými se posílí odbor územního plánování a právní úsek, naopak snížení pracovních
úvazků proběhne na podatelně (odbor vnitřních věcí) a na živnostenském odboru (rušíme
déle neobsazenou pozici). Na odboru investic
bude snížen úvazek v administrativních činnostech, ale přidán nový v oblasti stavební
techniky.
• Manažerem (a současně druhým správcem)
Haly Věry Čáslavské bude pan Oto Linhart,
zkušený manažer sportovních akcí a odborník
v oblasti PR a propagace.
• Rada schválila vyhlášení zakázky na doplnění žaluzií na budovu prvních tříd základní
školy (měly být instalovány již v roce 2006, ale
město tehdy šetřilo a dodnes chybí); rada dále
předběžně schválila změnu barevnosti části
interiéru nových centrálních šaten.
• Majitel společnosti IBS Rokal, pan Michael
Pánek, nabídl městu odprodej volného prostoru o rozloze 100 m2, který by mohl rozšířit zázemí městského sálu v Centru Vráž; nabídnutá
cena činí 2,9 mil. Kč + DPH s tím, že odhad
potřebných nákladů na dokončení dle architektonické studie činí dalších 1,2-1,6 mil. Kč
bez DPH.
• Do Haly Věry Čáslavské byly na basketbalové koše doplněny dva digitální 24vteřinové
ukazatele, aby se v ní mohla hrát regulérní
basketbalová utkání; v hale již dnes probíhají
zápasy 2. ligy v podání radotínského klubu,
loni jsme měli možnost vidět jedno utkání extraligy žen.
• Svého zastupitelského mandátu se vzdal
Michal Strejček. Ve volbách v roce 2014 jej
získal pod hlavičkou Volby pro město, ale nyní
podal žádost o členství v ODS a dle svého
vyjádření nepovažuje za vhodné, aby v zastupitelstvu zastupoval původní stranu, když nyní
žádá o členství v jiné. Jeho místo nově obsadila trojka z původní kandidátky, pan Michal
Trešl poté, co se dva kandidáti, kteří ho ve
volbách díky preferenčním hlasům přeskočili,
této možnosti vzdali.
• Projektanti, kterým jsme zadali zpracování
střešní nástavby na budově prvních tříd, narazili hned na samém začátku na problém – prověřují, zda má stávající budova dostatečnou statickou únosnost základů a zdiva, aby ji opravdu
šlo o patro navýšit, jak se s tím údajně, podle
slov architekta, který původní budovu a nyní
i střešní nástavbu navrhoval, počítalo.
• Nový projekt rekonstrukce vily Tišnovských
zpracuje za cenu 830 tis. Kč + DPH firma
CEDE Studio s.r.o.; mezitím probíhá výstavba
přístavby i nadále podle původního projektu
Jestico + Whiles.
• Výbor pro územní plánování a zastupitelstvo
se zabývají budoucností tzv. náměstí 5. května, neboli lokality Na Měchurách – oplocené
prázdné louky uprostřed rezidenční oblasti
mezi Táborskou a Kladenskou ulicí. Kromě
možnosti „nedělat nic a nechat vše jak je“ jsou
na stole zatím dvě varianty případné změny,
které předložil nový soukromý vlastník celého
pozemku (cca 12 tis. m2). První předpokládá
vznik 10 stavebních parcel pro rodinné domy,
nové uličky pro pěší, která by propojila Chrudimskou a Příbramskou ulici, a to, že developer na vlastní náklady provede výstavbu všech
komunikací a sítí, včetně odvodnění, které
používají i stávající obyvatelé z domů vně tohoto prostoru. Druhá varianta předpokládá,

že stavebních parcel vznikne jen sedm, město
získá do svého majetku rozsáhlejší plochu pro
veřejný prostor – mj. parčík kolem propojky
výše zmíněných ulic středem dnešní louky, ale
okolní komunikace by mělo zrealizovat město.
Jiné varianty, které by byly pro město ještě
výhodnější, majiteli pozemků a zkušenému
developerovi podle propočtů, včetně analýz
podloží, už prý nevycházejí jako ekonomicky
smysluplné. Pozemek je oplocený už mnoho
let – od doby, kdy se předchozí majitel pozemků údajně nedohodl s tehdejším vedením
města: mám-li správné informace, tehdejší
návrh byl, že polovinu pozemků městu dá,
když druhou město změní na stavební parcely. Grafické znázornění najdete v podkladech
pro březnové zastupitelstvo na webu v sekci
Město.
• Zastupitelstvo schválilo smlouvu s QST INVEST s.r.o. o právu provést stavbu atletického
oválu a příslušenství; smlouva překlenuje období, než se město letos na podzim konečně
stane vlastníkem 5000 m2, které kupuje pod
školou. Otevírá se tím cesta k získání stavebního povolení a snad v příštích měsících už i vyhlášení veřejné zakázky na realizaci projektu.
• Místní myčka je tak využívaná, že provozovatel město požádal o souhlas s vyšším odběrem
vody a vyšším vypouštěním splašků do městské
kanalizace.
• Zadali jsme výrobu desky s velkým podpisem Věry Čáslavské, která bude umístěna
uvnitř haly na hlavní stěně proti hledišti – na
výrobu bude použita odměna 20.000 Kč z ankety Komunální politik roku v kategorii sport
a veřejné zdraví.
• Černošice se opět připojily k mezinárodní
akci Vlajka pro Tibet – na hlavní budově úřadu
visela v pátek 10. března.
• Tentokrát je řada bodů
více větami, ale snad Vám
„Jednou větou“ přineslo o to
více zajímavých informací ;-)
Hezké jarní dny přeje
Filip Kořínek, starosta
filip.korinek@mestocernosice.cz

Příští veřejné zasedání
zastupitelstva se koná
ve středu 19. 4. v 19.00 v Club Kině

Převzato z Facebooku:
„Milí přátelé, chtěli bychom vám MOC
PODĚKOVAT za tři naprosto skvělé
ročníky Radiofestu pro Černošice.
Děkujeme všem návštěvníkům za
nádhernou atmosféru, děkujeme muzikantům za úžasná vystoupení, děkujeme městu Černošice za podporu
a všem, kdo se podíleli na jejich přípravě, organizaci a zajištění, děkujeme za skvěle odvedenou práci. Jsme
rádi, že jsme tak také mohli pomoci
s výstavbou Haly Věry Čáslavské.
V letošním roce si dáváme pauzu,
abychom nabrali síly a zamysleli se,
jak dál. Věříme, že se zase NĚKDY
a NĚKDE potkáme.“
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z radnice

Zápis do školky letos opět zjednodušeně
pokračování ze str. 1

Zkušenost z minulých let bohužel ukázala,
že někteří rodiče ještě v září neoznámili školce
skutečnost, že jejich dítě bude chodit jinam.
Blokovali tak místo jinému dítěti. Kapacita školek bude v rámci přijímacího řízení naplněna do
výše 100 %.
Předpokládaný počet volných míst pro školní
rok 2017/18 je přibližně 80: v MŠ Topolská cca
10, v MŠ Barevný ostrov cca 43, v MŠ Karlická cca 26. Čísla nejsou definitivní, neboť v tuto
chvíli ještě není přesně znám počet dětí, které
dostanou odklad a neodejdou do první třídy.
Výše měsíčního poplatku na školní rok 2017/18
bude stanovena podle výsledku hospodaření
a oznámena na webových stránkách školek do
konce června 2017.
Lenka Kalousková,
členka rady města
lenka.kalouskova@mestocernosice.cz

Kritéria přijímání
dětí do MŠ
pro školní rok
2017/2018
Ředitelky mateřských školek zřizovaných
městem Černošice vydávají po projednání se
zřizovatelem jednotná kritéria pro přijímání
dětí k předškolnímu vzdělávání.
Každá mateřská škola na základě podaných přihlášek sestaví seznam dětí podle
kritérií v níže uvedeném pořadí. V rámci každého kritéria budou děti seřazeny od nejstarších po nejmladší.
I.

Děti, které před začátkem školního
roku dosáhnou pátého roku věku,
pokud mají místo trvalého pobytu
v Černošicích.

II.

Děti, které před začátkem školního
roku dosáhnou čtvrtého roku věku,
pokud mají místo trvalého pobytu
v Černošicích.

III.

Děti, které před začátkem školního
roku dosáhnou třetího roku věku,
pokud mají místo trvalého pobytu
v Černošicích, u kterých jsou oba
rodiče (zákonní zástupci), pokud žijí
ve společné domácnosti, přihlášeni k trvalému pobytu v Černošicích,
a děti žijící ve společné domácnosti
pouze s jedním rodičem (zákonným
zástupcem), pokud je tento přihlášen
k trvalému pobytu v Černošicích.

Individuální vzdělávání dítěte
Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v odůvodněných případech zvolit individuální vzdělávání. Pod pojmem individuální vzdělávání se rozumí jak
domácí vzdělávání, tak návštěva dětského klubu nebo školky, která není zapsána v rejstříku škol.
V tom případě je rodič povinen tuto skutečnost písemně oznámit ředitelce jedné z mateřských škol
zřizovaných městem, a to nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, tj. do konce května.
Oznámení musí obsahovat:
• identifikační údaje (jméno a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte),
• uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,
• důvod pro individuální vzdělávání dítěte.
Poté, co ředitelka školy obdrží oznámení o individuálním vzdělávání, doporučí zákonnému zástupci oblasti z rámcového vzdělávacího programu, ve kterých má být dítě rozvíjeno. Příslušná
mateřská škola pak ověřuje, jak si dítě osvojuje očekávané výstupy (schopnosti a dovednosti)
v doporučených oblastech. Termín ověřování stanoví MŠ nejpozději v prosinci.
K datu vzniku článku jsou v rejstříku škol na území Černošic zapsána následující školská zařízení:
- spádové školky zřizované městem: MŠ Barevný ostrov, MŠ Karlická, MŠ Topolská;
- nespádové soukromé školky: MŠ Ottománek (ul.Střední a Jitřní).
*) § 34 Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do
zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno
jinak.

Zavádíme zasílání vyúčtování vodného
a stočného elektronicky na email
Cílem je zejména úspora papíru a ochrana
životního prostředí, snížení finančních nákladů, které v důsledku platí vždy zákazník, ale
také větší komfort a např. snazší uschování
dokladu.
Elektronické vyúčtování nahradí dosavadní zasílání faktur či složenek v papírové formě
poštou.
Fakturaci (stejně jako uzavírání a změny

smluv) zajišťuje od 1. 1. 2017 Městský úřad
Černošice.
Dovolujeme si Vás požádat o souhlas s nastavením této služby – pokud souhlasíte, vyplňte prosím údaje ve spodní části a odevzdejte
formulář rovnou odčítači, nebo poštou či osobně na podatelnu Městského úřadu, Riegrova
1209, Černošice 252 28.
Filip Kořínek

SOUHLAS

se zasíláním vyúčtování vodného a stočného elektronicky emailem
Jméno: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Datum narození: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Adresa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

IV.

Ostatní děti s trvalým pobytem ve
městě.

Odběrné místo (místa): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

V.

Děti bez trvalého pobytu v obci.

Souhlasím se zasíláním vyúčtování vodného a stočného na email (vyplňte čitelně):

Přihlášky je možné podat do všech školek zřízených městem Černošice (nutno
samostatně).
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Povinný poslední rok předškolního vzdělávání
od školního roku 2017/18 je zavedeno povinné předškolní vzdělávání pro děti od 5 let *. Dítě musí
být přihlášeno k docházce do mateřské školky (státní či soukromé), která je zapsána v rejstříku
škol – ten lze najít na stránkách MŠMT http://rejskol.msmt.cz/. Podobně jako u základního školního vzdělávání může být dítě zapsáno i do tzv. nespádové školky, tj. do školky mimo své trvalé
bydliště či do soukromé školky. V tom případě musí ředitel/ka příslušné školky informovat vedení
jedné ze školek zřizovaných městem Černošice. Město Černošice určilo jako spádový obvod
území celé obce, což v praxi znamená, že všechny tři městské školky jsou označeny jako spádové
a rodiče předškoláků si mohou i nadále školku vybrat.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .@. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V Černošicích dne: . . . . . . . . . . . . . . .  Podpis zákazníka: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

z radnice

Z 87. mimořádného jednání Rady města Černošice (22. 2. 2017)
• Žádost ZŠ o vyjádření k povolení výuky
metodou CLIL
Rada města Černošice bere na vědomí žádost ředitelky Základní školy Černošice z 27. ledna 2017;
souhlasí se zařazením výuky některých předmětů
v anglickém jazyce (metoda CLIL) ve školním roce
2017/2018.

• Rekonstrukce radnice - výběr zpracovatele změny projektové dokumentace stavby
„Stavební úpravy a přístavba budovy Karlštejnská č.p. 259 v Černošicích“
Rada města Černošice bere na vědomí informace o řešení reklamace vadné projektové dokumentace u společnosti J+W and Associates s.r.o;

souhlasí s výběrem nejvýhodnější nabídky od společnosti CEDE Studio s.r.o. se sídlem Senovážná
966/6, 110 00 Praha 1, IČ: 267 64 822 na „zpracování změny projektové dokumentace stavby Stavební úpravy a přístavba budovy Karlštejnská č.p.
259 v Černošicích“ za celkovou cenu 830.000
Kč bez DPH (1.004.300 Kč s DPH).

Z 88. jednání Rady města Černošice (27. 2. 2017)
Odbor investic a správy majetku
• Žádost paní A. Š. o časové omezení stání
pro invalidy
Rada města Černošice bere na vědomí žádost
paní A. Š. o časové omezení stání na parkovacích
místech pro invalidy na území města Černošic
a výsledek konzultace s projektantem dopravních
staveb a namátkového prověření obsazenosti
těchto míst; nesouhlasí se zavedením časového
omezení parkování na místech pro invalidy.
• Podpis Věry Čáslavské do sportovní haly
v Černošicích
Rada města Černošice souhlasí 1) s umístěním desky s podpisem paní Věry Čáslavské do
sportovní haly u ZŠ Černošice, 2) s výběrem nejvhodnější nabídky firmy Gramon print s.r.o. IČ:
61856592, Dolnoměcholupská 1429/2a, Praha
10 Hostivař, 102 00 na výrobu a montáž desky za
celkovou částku 22.430 Kč bez DPH; schvaluje
rozpočtové opatření č. 19 včetně započtení částky 20 tis. Kč získané v soutěži Komunální politik
roku za projekt haly Věry Čáslavské.
• Nový elektrický řetězový kladkostroj pro vyzdvihování čerpadel z čerpací stanice v ČOV
Rada města Černošice souhlasí s pořízením
elektrického řetězového kladkostroje pro vyzdvihování čerpadel z čerpací stanice v ČOV od firmy
Unicraft za cenu 24.890 Kč bez DPH; schvaluje
rozpočtové opatření č. 18.
• Vnitřní vybavení a nábytek do občerstvení
Café Vera (ve sportovní hale u ZŠ) - změna
usnesení Rady č. R/81/10/2016 ze dne 5.
12. 2016 a usnesení Rady č. R/84/16/2017
ze dne 16. 1. 2017
Rada města Černošice mění 1) znění bodu III.
2 a 3 usnesení R/81/10/2016, kterým byl vysloven souhlas s přímým oslovením a cenovou
nabídkou spol. Atis interier, IČ: 45842001, Karlická 8, 252 28 Vonoklasy na dodání vnitřního
vybavení do café VERA za cenu 94.100 bez DPH
(113.861 s DPH) tak, že se tyto dva body spojují
do jednoho bodu 2, který nově zní: z důvodu obdržení jen jedné nabídky uchazeče v předešlém
výběrovém řízení, který odstoupil od uzavření
smlouvy, souhlasí s přímým oslovením a cenovou nabídkou pana Pavla Hájka, IČ: 45842001,
Karlická 8, 252 28 Vonoklasy na dodání vnitřního vybavení do café VERA za cenu 94.100 Kč
bez DPH (113.861 Kč s DPH), 2) znění bodu I.
6 usnesení R/84/16/2017, kterým byl vysloven
souhlas s cenovou nabídkou spol. Atis interier, IČ:

45842001 na dodání čalouněných dílů na lavice
za cenu 32.100 Kč bez DPH (38.841 Kč s DPH)
tak, že tento bod nově zní: souhlasí s cenovou
nabídkou pana Pavla Hájka, IČ: 45842001,
Karlická 8, 252 28 Vonoklasy na dodání čalouněných dílů na lavice za cenu 32.100 Kč bez
DPH (38.841 Kč s DPH); ruší bod IV. usnesení č. R/81/10/2016 ze dne 5. 12. 2016 a bod
II. 2 usnesení č. R/84/16/2017 ze dne 16. 1.
2017; schvaluje uzavření kupní smlouvy (CES
440/2016) a kupní smlouvy (CES 30/2017).
• Instalace fototapet paní Věry Čáslavské do
Cafe Vera ve sportovní hale u ZŠ
Rada města Černošice souhlasí 1) s instalací fototapet paní Věry Čáslavské do Cafe Vera
ve sportovní hale u ZŠ Černošice; 2) s nabídkou společnosti FPS REPRO, spol. s.r.o., IČ
44847742, Ohradní 1079/56, 140 00 Praha 4
- Michle na dodávku fototapet za celkovou částku 38.285 Kč vč. DPH; schvaluje rozpočtové
opatření č. 20.
• Přístavba a nástavba nových kmenových
učeben, učebny dílen a sborovny k ZŠ Černošice-Mokropsy - odměna za vybrané architektonické studie
Rada města Černošice bere na vědomí informaci o postupu při úhradě odměny za zpracování
studií přístavby a nástavby nových kmenových
učeben, učebny dílen a sborovny k ZŠ Černošice-Mokropsy; schvaluje uzavření Smlouvy
o úhradě odměny (CES č. 65/2017) mezi Ing.
arch. Ivanou Němcovou, IČ: 13210165 a městem Černošice na zpracování studie přístavby
a nástavby nových kmenových učeben, učebny
dílen a sborovny k ZŠ Černošice-Mokropsy; odkládá uzavření Smlouvy o úhradě odměny (CES
č. 66/2017) mezi společností Grido, architektura
& design, s.r.o., IČ: 25786954 a městem Černošice na zpracování studie přístavby a nástavby
nových kmenových učeben, učebny dílen a sborovny k ZŠ Černošice-Mokropsy do doby potvrzení možnosti realizace stavby dle předloženého
návrhu.
• Splašková kanalizace a chodník v části
Vrážské ulice - žádost občanů
Rada města Černošice bere na vědomí žádost
obyvatel Vrážské ulice o zřízení chodníku a splaškové kanalizace v úseku ulice mezi Hradeckou
a Táborskou ul.; konstatuje, že není možné
zařadit tyto záměry do investičních priorit města
především z důvodu nevyřešených majetkopráv-

ních vztahů k pozemkům, kde by měly být stavby
umístěny.
• Darování vybudovaného úseku vodovodního řadu v ul. Dr. Janského městu
Rada města Černošice souhlasí s uzavřením
darovací smlouvy (CES 86/2017) o bezúplatném
převodu vybudovaného úseku vodovodního řadu
délky 111 m v ulici Dr. Janského do majetku města Černošice.
• Žádost o prominutí stočného za dobu poruchy vodovodní přípojky pro objekt zimního
stadionu ve Fügnerově ulici (žadatel SK Černošice, z.s.)
Rada města Černošice bere na vědomí informace o poruše vodovodní přípojky k objektu
č. p. 1244 ve Fügnerově ul.; souhlasí s prominutím částky 3.303 Kč vč. DPH za stočné po dobu
poruchy vodovodní přípojky k objektu zimního
stadionu č. p. 1244 ve Fügnerově ulici.
• Darování vybudovaného úseku kanalizačního řadu v osadě Pod Hladkou skalou městu
Rada města Černošice souhlasí s uzavřením
darovací smlouvy (CES 88/2017) o bezúplatném převodu vybudovaného úseku kanalizačního
řadu délky 49,2 m v osadě Pod Hladkou skalou
do majetku města Černošice.
• Žádost o prominutí stočného za dobu poruchy vodovodní přípojky pro dům č.p. 1603
v osadě Pod Hladkou skalou (žadatelé manželé B.)
Rada města Černošice bere na vědomí informace o poruše vodovodní přípojky k rodinnému
domu č.p. 1603 v osadě Pod Hladkou skalou;
souhlasí s prominutím částky 6.482 Kč vč. DPH
za stočné po dobu poruchy vodovodní přípojky.
• Nájem nebytových prostor - úprava nájemného pro rok 2017 o inflační koeficient
Rada města Černošice souhlasí s úpravou nájemného pro rok 2017 v návaznosti na uzavřené
nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor
o inflační koeficient 0,7 % podle předloženého
návrhu; pověřuje odbor investic a správy majetku písemně oznámit úpravu výše nájemného pro
rok 2017 v nebytových prostorech příslušným
nájemníkům.
• Žádost o odkup částí pozemku parc. č.
3935/19 a části pozemku parc. č. 3918/1
k.ú. Černošice, Lavičky
Rada města Černošice bere na vědomí žádost
paní H. B., v zastoupení panem R. B., o odkup
částí pozemku parc. č. 3335/19 a části po-
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z radnice
zemku parc. č. 3918/1 v obci a k.ú. Černošice
v osadě Lavičky; nesouhlasí 1) s prodejem částí
pozemku parc. č. 3935/19 k.ú. Černošice, osada Lavičky, jelikož se dle územního plánu jedná
o plochy PP, které nelze oplocovat, 2) s prodejem části pozemku parc. č. 3918/1 k.ú. Černošice, osada Lavičky, jelikož se dle územního plánu
jedná o plochy DS - plochy dopravní infrastruktury – pozemní komunikace, které nelze dělit.
• Kupní smlouva č. 82/2017, jejímž předmětem je prodej pozemku parc. č. 3814 o výměře 127 m2 k.ú. Černošice, osada Lavičky
Rada města Černošice souhlasí s uzavřením
kupní smlouvy č. 82/2017 mezi městem Černošice a panem R. C., jejímž předmětem je prodej
pozemku parc. č. 3814 o výměře 127 m2 v obci
a k.ú. Černošice v osadě Lavičky za částku
63.500 Kč; doporučuje zastupitelstvu města
projednat a schválit kupní smlouvu.
• Žádost o udělení výjimky z nařízení o regulaci reklamy ve městě (žadatel GARDEO s.r.o.)
Rada města Černošice konstatuje, že z nařízení
města Černošice č. 1/2013, kterým se zakazuje
reklama šířená na veřejně přístupných místech
mimo provozovnu, nelze udělit výjimku.
• Smlouva č. 93/2017 o zřízení práva stavby
Rada města Černošice souhlasí s uzavřením
smlouvy č. 93/2017 o zřízení práva stavby mezi
městem Černošice a společností QST INVEST
s.r.o., IČ: 278 63 310, sídlem: Praha 1 - Nové
Město, Myslíkova 174/23, PSČ: 110 00 k pozemku parc. č. 2657/10 o výměře 5340 m2
v obci a k.ú. Černošice pro stavbu „Sportovního
areálu ZŠ Černošice“; doporučuje zastupitelstvu
města projednat a schválit smlouvu.
• Záměr pronájmu pozemku parc. č. 4314/2
o výměře 5 874 m2, ul. U Vodárny
Rada města Černošice bere na vědomí žádost
paní O. H. o dlouhodobý pronájem pozemku
parc.č. 4314/2 o výměře 5 874 m2 v obci a k.ú.
Černošice v ul. U Vodárny; ukládá místostarostovi projednat výše uvedený záměr s žadatelkou;
ukládá odboru investic připravit záměr pronájmu.
• Kupní smlouva č. 73/2017, jejímž předmětem je koupě pozemků parc. č. 475/2 a parc.
č. 496/4 k.ú. Černošice, ul. Karlštejnská a ul.
Fügnerova

Granty pro rok 2017
Grantový program pro rok 2017 byl opět navýšen, konkrétně o 40 tis. Kč oproti loňskému,
celkem bylo k dispozici 610 tis. Kč pro práci
s mládeží, 380 tis. Kč na kulturní granty a 50
tis. Kč pro služby v sociální oblasti. Všechny
žádosti o granty pro rok 2017 posuzovali členové Grantového výboru, kteří předložili za-

Rada města Černošice souhlasí s uzavřením
kupní smlouvy č. 73/2017 mezi městem Černošice (kupující) a TJ Sokolem Vráž - Černošice,
z.s.(prodávající), jejímž předmětem je koupě pozemků parc. č. 475/2 o výměře 114 m2 v Karlštejnské ulici a pozemku parc. č. 496/4 o výměře 65 m2 ve Fügnerově ulici za částku 10.000
Kč; doporučuje zastupitelstvu města projednat
a schválit kupní smlouvu č. 73/2017.
• Nájemní smlouva č. 45/2017 o pronájmu
pozemků parc. č. 6209/3, 6211/23, 4377
a k. ú. Černošice, Sportpark Berounka - upravené znění
Rada města Černošice revokuje usnesení č.
R/85/1/2017 ze dne 30. 1. 2017; schvaluje
upravené znění nájemní smlouvy 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.

Bass Černošice konané 10. 3. 2017 v Club Kině
na městském mobiliáři, a to za podmínek, že nebudou umístěny v blízkosti dopravních značek
a nejpozději do 14. 3. 2017 budou odstraněny,
2) s podporou akce městem Černošice.
• Žádost o spolupráci na akci paní Kristýny Pánkové „Jarní trhy se staročeskou
zabijačkou“
Rada města Černošice souhlasí se spoluprací
mezi městem Černošice a paní Kristýnou Pánkovou na akci Jarní trhy se staročeskou zabijačkou
konané dne 1. 4. 2017 na náměstí Centra Vráž,
a to ve formě a) inzerce v Informačním listu a výlepu plakátů na městských nástěnkách zdarma, b)
poskytnutí prostor městského sálu na Vráži v den
akce zdarma, c) úklidu prostor pracovníky Technických služeb.
• Pověření vedoucího OŠKCR stanovováním
ceny vstupného na kulturní akce
Rada města Černošice pověřuje vedoucího
OŠKCR pana Pavla Blaženína stanovováním ceny
vstupného na kulturní akce.

Finanční odbor
• Rozpočtové opatření č. 17
Rada města Černošice schvaluje rozpočtové
opatření č. 17.

Odbor územního plánování
• Výběr dodavatele na zpracování Územní
studie veřejných prostranství Čisovice
Rada města Černošice bere na vědomí zprávu
o průběhu zadávacího řízení na výběr zpracovatele Územní studie veřejných prostranství Čisovice
dle přílohy tohoto usnesení; souhlasí: 1) souhlasí s výběrem zpracovatele Ing. arch. Petrem
Durdíkem - Atelier D+, IČ 16106318, Na okraji
2024/11, 16200 Praha 6, 2) s uzavřením smlouvy o dílo č. CES 95/2017 s Ing. arch. Petrem
Durdíkem - Atelier D+, IČ 16106318, Na okraji
2024/11, 16200 Praha 6 za cenu 382.900 Kč
bez DPH, 3) s uzavřením smlouvy o úhradě
nákladů na zpracování územní studie č. CES
94/2017 s obcí Čisovice, 252 04 Čisovice 4, IČ
00241148.

Návrhy členů rady města
• Připojení se k mezinárodní kampani Vlajka
pro Tibet
Rada města Černošice souhlasí s podporou
akce „Vlajka pro Tibet“.
• Program 20. zasedání zastupitelstva města
Rada města Černošice schvaluje program 20.
zasedání zastupitelstva města.
Odbor školství, kultury a cestovního
ruchu
• Žádost o. s. Neoterica o umístění propagačních tabulí na akci „BASS ČERNOŠICE
2017“
Rada města Černošice souhlasí 1) s umístěním
oboustranných reklamních tabulí (formát A2)
v období 28. 2. - 14. 3. 2017 v počtu 25 ks dle
žádosti Neoterica, o.s., IČ 02369915 se sídlem
Strakonická 1601, 252 28 Černošice, pro akci
stupitelstvu ke schválení návrh na rozdělení
finanční podpory. Zastupitelstvo návrh schválilo v nezměněné podobě. Žadatelé, kteří nezískali podporu v plné požadované výši nebo
v grantovém řízení vůbec neuspěli, obdrželi
písemné zdůvodnění. Vzhledem k tomu, že
někteří tradiční žadatelé letos z různých důvodů o grant nežádají a jiní byli z grantového
řízení vyřazeni pro nedodržení termínu podání,
zůstávají finanční prostředky ve dvou dotač-

Granty pro práci s mládeží v Kč:
Kroužek mladých rybářů Černošice
Tenisový klub Černošice
Tam-Tam Mraveniště
Mifun – pěvecký sbor
Dětský folklórní soubor Pramínek
Kraso brusle Černošice
Sportovní klub Černošice - oddíl kopané
Chorus Angelus – pěvecký sbor
Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Černošice
Sportovní klub Kazín - kopaná
Tělocvičná jednota Sokol Černošice
Sportovní klub Černošice - hokej
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10.000
25.000
29.000
30.000
35.000
35.000
40.000
38.000
63.000
80.000
95.000
130.000

Plná znění zápisů najdete na webu města:
http://www.mestocernosice.cz/mesto/mesto–
cernosice/vedeni–mesta/. K nahlédnutí jsou
rovněž na městském úřadu u pí Magdaleny Košťákové. V případě zájmu je možné získat kopii
zápisu. Cena je 2 Kč za stránku (dle ceníku za
poskytování informací).

ních programech nevyčerpány: 20 tis. Kč pro
sociální oblast a 60 tis. Kč pro podporu kultury. Seznam žadatelů, kterým byla schválena
dotace, je uveden v tabulkách rozdělených
podle jednotlivých grantových programů. Bližší
informace naleznete na www.mestocernosice.
cz v sekci „Granty“.
Lenka Kalousková,
předsedkyně Grantového výboru
lenka.kalouskova@mestocernosice.cz

Kulturní granty v Kč:
Kraso brusle: Černošická bruslička
Neoterica: Bass Černošice
Na nohou: Na živo (koncerty pro mladé)
Na nohou: Letní kino
Club kino: Divadelní festival Den bláznů
Rodiče dětem: ZUŠ OPEN
Mifun – koncerty dětí s profesionály
Jazz Černošice 2017
Granty v sociální oblasti v Kč:
Alen – sdružení žen postižených rakovinou
CSS Hvozdy (péče o těžce nemocné)
TJ Sokol Černošice/výlety pro seniory

5.000
11.000
24.000
30.000
30.000
30.000
50.000
140.000
5.000
10.960
13.000

z radnice

V nedávné době poslanci ve sněmovně prosadili usnesení, které zavazuje vládu, aby urychlila
přípravy vysokorychlostních tratí. Zároveň má
vláda zakázat ministerstvu dopravy a SŽDC vymýšlet tratě s rychlostí nižší než 300 kilometrů
v hodině. Jinak řečeno: trať přes Černošice by
mohla být o krůček blíže k tomu, aby se stala
pouze příměstskou tratí. O to více mi není jasná
neustálá snaha starosty a větší části zastupitelstva protlačit změnu územního plánu. Ta by
rozšířila plochu podél trati pro přeložku silnice
II/115 do přilehlých zahrad. Proč chce vedení
města stále rušit přejezdy, budovat nové silnice

v centru města a umožnit SŽDC výstavbu protihlukových stěn?
Starosta na jednu stranu občanům slibuje, že
díky přeložce nebudou muset v autech čekat na
železničním přejezdu. Na druhou stranu avizuje,
že až se tento paskvil přeložky II/115 v Černošicích postaví, bude tlačit na vládu, aby se postavil ještě železniční tunel, či jiná nová trať mezi
Prahou a Berounem. Na jednu stranu starosta
říká, že v Černošicích nechce protihlukové stěny, na druhou stranu dlouhodobě připravuje
změnu územního plánu pro to, aby zde koridor
s protihlukovými stěnami byl (bez protihlukových
stěn koridor prostě postavit nejde). Co tedy
vedení města chce? Pokud starosta a jeho koaliční partneři umožní změnu územního plánu
a výstavbu optimalizované tratě (tzn. koridoru)
včetně přeložky II/115, můžeme počítat s roz-

sáhlými stavebními zásahy v místech pod hřbitovem a kostelem Nanebevzetí Panny Marie. Můžeme očekávat svedení automobilové dopravy
na cyklotrasu v ulici Zdeňka Lhoty a protažení
ulice Zdeňka Lhoty skrz černošickou zastávku
a zahrádku u Monopolu. Můžeme očekávat zaslepení ulice Komenského a vznik několika světelných přechodů pro chodce na silnici II/115,
které auta v dopravní špičce zastaví na delší
dobu, než je dnes ve špičce zastavují vlaky.
Černošice by měly dát SŽDC jasný signál,
že chceme ve městě pouze příměstskou trať,
Jedině příměstská trať zaručí častější intervaly
příměstských vlaků a snížení automobilové dopravy. Naopak tranzitní železniční koridor nic
takového nezajistí, o to se se starostou klidně
vsadím.

Vyjádření starosty
Tomáš Jandura ve svém textu straší věcmi, které se nechystají. Obviňuje vedení města z toho,
co se neděje. A naopak nám „navrhuje“ to, co
aktivně děláme. Takovéto „omyly“ opozičního
zastupitele mne bohužel nutí opakovat věci,
které nejsou nové a informované veřejnosti jsou známé. Čtenářům se za to omlouvám.
Navíc vyvrátit takové nepravdy i s vysvětlením
zabere více místa i času, než původní text.
Rušení přejezdů SŽDC navrhuje (a město
podporuje) ze dvou hlavních důvodů: 1) umístění přejezdů uprostřed nástupišť je neslučitelné s potřebnou rekonstrukcí nádraží a varianty
posunu nádraží jinam byly zamítnuty pro ještě
větší nevýhody; 2) závory na frekventované
krajské silnici znamenají zásadní překážku dostupnosti města (z hlediska času i bezpečnosti) a zvyšují zatížení města kolonami stojících
a kouřících aut. V budoucnosti se předpokládá
ještě větší frekvence osobních příměstských
(!) vlaků, takže by závory byly stažené místo
stávajících cca 22 minut v každé hodině ještě
cca o 12 minut déle. A to chceme - podporovat
a posilovat osobní vlakovou dopravu, tj. snížit
intervaly vlaků, je jistě potřebné.
Vedení města již od roku 2010 zastává konzistentní a zásadový postoj, že protihlukové stěny jsou nežádoucí, a to zejména v pohledově

exponovaných částech trati mezi našimi dvěma
zastávkami. V tuto chvíli není ještě známo, jaké
odhlučnění bude investor navrhovat v části přeložky krajské silnice do podjezdu. Nikde jinde
na území Černošic se se stěnami nepočítá.
Tímto směrem (aby investor pro splnění hlukových limitů hledal jiná technologická řešení)
jsme úspěšně napnuli své síly od samého počátku svého působení, včetně jednání na úrovni
náměstků ministra dopravy a námi iniciovaných
společných stanovisek svazku obcí určených
vládě České republiky. Je opravdu absurdní
nepravdou, pokud někdo tvrdí, že by snad vedení města chtělo protihlukové stěny umožnit.
Rozšíření dopravního prostoru, kde by v budoucnosti měla být natěsnána vedle železnice
na několika stech metrů ještě silnice, má mít
na přilehlé zahrady jen minimální vliv. Tam, kde
- zpravidla o pár desítek centimetrů - bude trvalý zábor zasahovat do soukromých zahrad,
samozřejmě musí investor (stát) s jejich majiteli
jednat, a to už začíná probíhat.
Svedení dopravy do ulice Zdeňka Lhoty se
nepředpokládá, stejně tak o zaslepení ulice
Komenského slyším poprvé, a ani v projektu
nejsou světelné přechody pro chodce. Nevím,
odkud kolega zastupitel čerpá tyto informace.
Mluvit o tom, že v Černošicích vznikne nějaký koridor, je téměř matením veřejnosti. Stát

naši trať naléhavě potřebuje zrekonstruovat
a využívá na to evropské dotace. Názvu projektu ani jeho zdůvodnění bych nedával takovou
váhu. Naše trať je již dnes velmi vytížená osobními vlaky, a ještě jich má přibýt. Naše trať vede
zatáčkami stísněným údolím, nelze ji narovnat
a udělat z ní rychlostní. Naše trať vede jako
dvojkolejná jen do Plzně, dále už ne. Nechme
stát využít evropské dotace na to, aby konečně trať spravil a uvedl do souladu s potřebami
21. století. Cílem je posílení jejího charakteru
a funkce jako příměstské trati.
Tomáš Jandura píše z pozice opozičního zastupitele „Černošice by měly dát SŽDC jasný
signál, že chceme ve městě pouze příměstskou trať“… Vždyť přesně to úspěšně děláme!
Ve všech jednáních, sami i z naší iniciativy skrze svazek obcí. Zatím posledním bodem v této
mnohaleté aktivitě je dohoda s ministrem dopravy Danem Ťokem z mého osobního jednání
s ním, že připravíme společné memorandum
Ministerstva dopravy, Středočeského kraje
a Svazku obcí / Černošic, které potvrdí jak vůli
provést potřebnou rekonstrukci stávající tratě,
tak podporu vymístění nákladní a rychlíkové
dopravy do přímého propojení Prahy a Berouna mimo naše údolí (na čemž už projektanti
pracují).

Rezignace zastupitele

sociálně-firemní vládu podporují. K těm však
já, jakožto tradiční pravicový volič nepatřím.
V takové situaci, tedy za předpokladu, že vám
budoucnost není zcela lhostejná a nestačí
vám jednou za čtyři roky jít k volbám, můžete
udělat v podstatě jenom jedinou věc. Aktivně
se zapojit do politiky a pomoci tak stav věcí
změnit. Protože jako jedinou relevantní sílu,
která má demokratické základy, je pravicová
a má dlouhodobou tradici vidím ODS, rozhodl
jsem se zapojit do struktur ODS. Samozřejmě
jsem si vědom všech rizik a úskalí, která to na
všech úrovních, včetně té komunální přináší,
ale to prostě k takovému rozhodnutí patří.
Na moje uvolněné místo zastupitele byl
členem zastupitelstva jmenován pan Michal
Trešl, který byl na kandidátce VPM na pozici
třetího náhradníka a se kterým VPM pro příští
volby počítala do čela kandidátky VPM. To je
také důvod, proč pan Pajgrt a pan Řepa, kte-

ří byli v pozici prvního a druhého náhradníka
přenechali po vzájemné interní dohodě VPM
mandát zastupitele panu Trešlovi. To je zcela
v intencích směřování VPM k příštím komunálním volbám a není třeba za tím hledat nic
jiného.
Vážení spoluobčané, kamarádi, přátelé, kolegové zastupitelé. Všem vám přeji jenom to
nejlepší a pokud jsem se během mého čtrnáctiletého angažmá v komunální politice někoho
dotkl, tak se omlouvám. Určitě to nebylo nic
osobního, ale politika prostě s sebou nese
i střety. Panu Trešlovi pak přeji hodně síly
a rozumu při správě obce a mohu-li osobně,
jsem skutečně rád, že se najdou i o dvě generace mladší lidé, kteří si uvědomují, že veřejné
angažmá nemusí být nutně vnímáno jako cosi
hanlivého. Ba naopak.

Názory zastupitelů
Omyl starosty

Vážení spoluobčané, dne 25. února 2017
jsem rezignoval na mandát zastupitele města
Černošice, kam jsem byl v roce 2014 zvolen
za volební uskupení Volba pro město. Důvodem mé rezignace je můj vstup do ODS a založení místního sdružení ODS. Jelikož se tento
krok neslučuje s mým přesvědčením, že v zastupitelstvu by měli být lidé, kteří reprezentují
stranu, za kterou byli zvoleni, svůj mandát jsem
ukončil. Ke vstupu do ODS jsem se rozhodl
zejména z důvodu mé nespokojenosti s politikou současné vládní koalice (ČSSD, hnutí
ANO, KDU-ČSL), zvláště pak po té, kdy předseda vlády pan Bohuslav Sobotka zcela vážně
a bez výrazného odporu svých současných
koaličních partnerů uvažuje o možnosti vstupu
KSČM do budoucí vlády ČR. Samozřejmě respektuji vůli voličů, kteří většinově současnou

Tomáš Jandura, zastupitel za Trojlístek

Filip Kořínek

Michal Strejček,
bývalý zastupitel za VPM
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z radnice

Jak je to s tvrdostí pitné vody dodávané do černošických domácností
Všichni se setkáváme se zvýšeným usazováním
„vodního kamene“ na spotřebičích. Městem začaly v poslední době v této souvislosti kolovat informace, že voda je daleko tvrdší než v minulosti
a dokonce i to, že je zdravotně závadná. Je proto
na místě uvést vše na pravou míru. Voda dodávaná do všech domácností ve městě je zdravotně
nezávadná, i když je tvrdá. Podrobněji se tomuto
tématu věnujeme níže.
V tomto článku vycházíme ze studie Státního
zdravotního ústavu (SZÚ), kterou jsme nově umístili i na webové stránky města do sekce odboru investic a správy majetku, kde je možné se detailně
seznámit s jejím obsahem.
Odkud je voda, kterou pijeme
Na úvod je potřeba zmínit, že město Černošice bylo do konce roku 2015 zásobováno vodou
ze tří různých zdrojů. Ze dvou vlastních a z pražského vodovodu. V souvislosti s postupujícím suchem, kdy klesá vydatnost zdrojů vody, zatímco
stoupá vstupní cena dodávané vody z externího
zdroje - z Prahy, se město rozhodlo zrekonstruovat tři nepoužívané zdroje vody a tím snížit riziko,
že by v rozvodném systému pitné vody voda při
déle trvajícím suchu nebyla, nebo jí bylo málo.
Voda z našich podzemních zdrojů je tvrdší než
voda z povrchových zdrojů dodávaná z Prahy (jde
částečně o říční vodu). Voda z našich zdrojů se
od počátku míchá s vodou z Prahy. Poměr mezi
dodávanou vodou z vlastních zdrojů a pražskou
vodou v černošické síti se oproti dřívější době
zase tak podstatně nezvýšil. V roce 2015 bylo
do naší sítě dodáváno 55 % vody z Prahy, v roce
2016 bylo této vody 42 %. V roce 2016 bylo tedy
dodáno do naší sítě o 13 % více vody z našich
zdrojů, která byla smíchána s pražskou vodou.

Město Černošice vyhlašuje
výběrové řízení na pozici
REFERENT FINANČNÍHO
ODBORU

Nabízíme
• zázemí otevřeného, klientsky orientovaného úřadu;
• pracovní poměr na dobu určitou (zástup
za mateřskou a rodičovskou);
• pracovní úvazek 0,5;
• ucelený systém dalšího vzdělávání a profesního i osobního rozvoje;
• platové ohodnocení v 10. platové třídě;
• po úspěšném zapracování možnost využití
zaměstnaneckého benefitu;
• pracoviště Černošice.
Náplň práce: zaměstnanec bude vykonávat práce spojené s přípravou, zpracováním
a vyhodnocováním plnění rozpočtu města,
další rozborové činnosti hospodaření města a bude plnit další úkoly související s vykonávanými pracemi dle pokynů vedoucího
finančního odboru.
Lhůta pro podání přihlášky je do 12 hodin dne 5. 4. 2017.
Úplné znění vyhlášení včetně náležitostí přihlášky najdete na www.mestocernosice.cz,
příp. nás kontaktujte na tel. 221 982 522,
Mgr. Šárka Slabihoudková – personální úsek
sarka.slabihoudkova@mestocernosice.cz.
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Tvrdá voda není zdravotně závadná
Tzv. „tvrdost vody“ (je dána sumou Ca+Mg)
v černošické vodě vzrostla po přidání dalších
zdrojů z původního průměru 3,2 mmol/l v roce
2015 na 3,65 mmol/l (2,8-4,25) v roce 2016.
Rozhodně není pravda, že tím je voda ze
zdravotního hlediska méně kvalitní. Doporučená
tvrdost vody je dle vyhlášky č. 252/2004 Sb.
k zákonu 258/2000 Sb. „O ochraně veřejného
zdraví“ 2 – 3,5 mmol /l, dle příslušné ČSN dokonce v rozmezí 0,9 - 5 mmol/l.
Hodnoty pražské vody jsou svou tvrdostí cca
1,15 mmol/l výrazně pod spodní hranicí dané
touto vyhláškou. Voda dodávaná do domácností v našem městě (smíchaná voda) je v průměru
lehce nad doporučenou hodnotou vyhlášky, ne
však nad normovými hodnotami. Ve všech ukazatelích, u kterých vyhláška stanovuje mezní či nejvyšší mezní hodnoty, voda v černošickém vodovodu tyto hodnoty splňuje a je tudíž hodnocena
jako voda pitná.
Vodu dodávanou do černošického vodovodu
pravidelně kontrolujeme. Rozsah a četnost odběrů stanoví platné předpisy a Krajská hygienická
stanice (KHS). Akreditovaná laboratoř odebírá 7
tzv. krácených a 2 úplné rozbory vody přímo na
síti každý rok. Kromě toho ještě dělá další rozbory
na zdrojích a úpravně vody (dalších 16 rozborů).
Kvalitu vody každodenně kontrolují i pověření
zaměstnanci města přímo na vodárně, odkud je
přečerpávána do vodovodního potrubí ve městě.
Vápník a hořčík jsou zdraví prospěšné
Co se týče zdravotního hlediska obsahu vápníku (ca) a hořčíku (mg) ve vodě, je třeba konstatovat, že pozitivní zdravotní účinek těchto prvků
je podpořen mnoha vědeckými výzkumy a studiemi. Vápník ve vodě se podílí na prevenci rakoviny
tlustého střeva či zlomenin u dětí, snižuje vysoký
tlak, významně snižuje riziko předčasného porodu a má pravděpodobně ochranný účinek proti
neurologickým poruchám ve stáří. Nízký obsah
hořčíku ve vodě je znám jako rizikový faktor pro
vznik kardiovaskulárních onemocnění.
Vápník a hořčík jsou tedy prokazatelně zdraví
prospěšné látky a naopak jejich nedostatek může
způsobit mnohé zdravotní komplikace. Bylo prokázáno, že vařením v měkké vodě dochází ke
značným ztrátám prvků z potravin, především

u zeleniny. Podle studie o vstřebávání vápníku
a hořčíku v těle z potravy a z vody má být využitelnost hořčíku z vody vyšší až o desítky procent.
Jak snížit usazování vodního kamene
Je pravda, že čím je pitná voda tvrdší (hodnota celkové tvrdosti se dělí na tvrdost přechodnou
a stálou), tím více při zahřívání vody dochází k rozkladu hydrogenuhličitanů vápníku (přechodná
tvrdost) na oxid uhličitý a nerozpustné uhličitany
(vodní kámen). Ty se potom ukládají na topných
spirálách praček, varných konvic atd. a zvyšují
spotřebu pracích a mycích prostředků. Také se
bohužel ukládají na teplosměnných plochách výměníků a bojlerů.
Ohledně centrálního změkčování pomocí technologických postupů, jako je např. použití ionexů,
je potřeba brát v úvahu vyjádření Státního zdravotního ústavu. V dokumentu “Zdravotní význam
tvrdosti pitné vody“ se uvádí, že ze zdravotního
hlediska lze odůvodnit změkčení pouze takové
vody, která svým obsahem vápníku a hořčíku výrazně přesahuje hodnotu tvrdosti 5 mmol/l a není-li k dispozici jiný vhodný zdroj pitné vody. Jak
jsme již výše uvedli, černošická voda tuto hodnotu zdaleka nepřekračuje.
Možným řešením pro snížení usazování vodního kamene v bojlerech je, vzhledem k tomu že
k technickým problémům dochází ohřevem teplé vody, snížit teplotu ohřevu vody na hranici do
60° C. Nutno ale dodat, že naopak i příliš měkká
voda s sebou nese technická rizika, jde především o koroze potrubí a kovových částí spotřebičů
a tím ke zvyšování obsahu železa (popř. i niklu,
chromu,…) ve vodě, ať už ve formě železitých
sloučenin, tak i ve formě drobných šupinek vzniklých v důsledku koroze.
V případě změkčení vody musí být použita taková technologie, která zachová optimální obsah
vápníku, hořčíku, popř. dalších esenciálních (nezbytných) prvků ve vodě obsažených a nebude
zdrojem jiných cizorodých látek. Pokud je nezbytné vodu změkčit z technických důvodů, musí
být zajištěna možnost odběru vody nezměkčené,
popř. jinak neupravené (elektro)magnetickým polem pro pití a vaření.
Zpracovaly Eva Štorková a Jitka Zímová
ze společnosti AQUACONSULT, s. r. o.
a Jiří Jiránek za město Černošice

Vyhlášeno 2. kolo kotlíkové dotace!
Využijte tzv. kotlíkové dotace od Středočeského kraje a získejte účinnější a úspornější
ekologický kotel - pomůžete sobě, svému
okolí i životnímu prostředí obecně.
Ve 2. kole programu „Výměna zdrojů tepla
na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2015–2018" je k dispozici celkem
51.780.000 Kč. Jsou stanoveny tyto lhůty:
• příjem žádostí od 20. dubna 2017 od 8.00
hodin do 22. května 2017 do 17.00 hodin
Podmínky programu, žádost a další formuláře jsou možné stáhnout na stránkách Středočeského kraje (http://www.kr-stredocesky.cz/
web/zivotni-prostredi/kotle-2015) v oddíle Dokumenty ke stažení – II. kolo, nebo vyzvednout
v tištěné formě na Středočeském kraji nebo

na Městském úřadě v Černošicích, Riegrova
1209, kancelář 13a (tel. 221 982 530). Zde
také můžete požádat o pomoc s vyplněním žádosti. Žádost lze podat osobně na podatelně
Středočeského kraje, nebo poslat doporučeně
poštou na adresu krajského úřadu.
Předmětem finanční podpory je výměna
kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za
tepelné čerpadlo, nebo kotel na tuhá paliva
(výhradně biomasa). Ostatní typy kotlů v tomto
kole nejsou podporovány. Výše dotace z max.
částky 150 tis. Kč je v případě Černošic 85%,
protože naše město spadá do oblasti se zhoršeným ovzduším.
Magdalena Košťáková

z města a okolí

Další vítání občánků proběhne v květnu
FOTO: Pavel Blaženín

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.

Ztráty a nálezy
aneb každý občas
něco hledá
V minulých dnech byly aktualizovány webové stránky
města Černošice, konkrétně stránka naší Městské
policie obsahující přehledný
seznam nálezů z katastrálního území města. K seznamu
nálezů se dostanete jednoduše pár kliky http://www.mestocernosice.
cz/mesto/mesto-cernosice/mestska-policie/
nalezy/. Poté stačí kliknout na jednotlivé nálezy a zobrazí se fotografie se stručným popisem
nálezu. Pokud nález identifikujete jako svůj, kontaktujte Městskou policii.

Eva Řehořová, matrikářka

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

Jan Dvořák

z vašich názorů

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

Jak se jezdí a parkuje v Černošicích
Rád bych se s vašimi čtenáři podělil o zážitky.
A to jednak z pohledu chodce, a jednak z pohledu řidiče.
Z pohledu chodce v Černošicích:
Projít Dr. Janského (a nejen ji) bez nutnosti
obcházet auta po silnici se mně poslední dobou
zdá nemožné. Ale čemu se divím, když řidiči
nezvládají zaparkovat ani na místě jasně označeném čárami na zemi a mnozí parkují přes dvě
parkovací místa.

Bohužel si řidiči neuvědomují, případně je jim
to úplně jedno, že po chodníku musí dítě dojít
do školy nebo maminka s kočárkem třeba k lékaři. A obcházet auto přes silnici je pro obě tyto
skupiny značně nebezpečné.
Z pohledu řidiče jezdícího v Černošicích:
Když odbočím od parkování, největší neštěstí
jízdy po Černošicích je většinová ignorace přednosti zprava. Jak mi řekla jedna paní po tom, co
mi nedala přednost - a to si ji dovolím citovat:

„Tady se to tak nebere!“, tak mi nezbývá, než
s ní souhlasit. Tady se jezdí většinou podle pravidla „jedu rovně, mám přednost“.
Bohužel se obávám, že spoléhání se na malý
provoz na vedlejších silnicích jednou skončí
tragickou nehodou. A pak heslo „tady se to tak
nebere“ už tak vtipné nebude.
Jan Svoboda

2x FOTO: Jan Svoboda

-- V ul. Dr. Janského často parkují auta až na chodníku. --

-- Některým řidičům jedno parkovací místo nestačí. --

Názor na rozhovor s Filipem Kořínkem v únorovém IL
V tomto rozhovoru mluví starosta o lidech zlých
a negativně naladěných, kteří nedohlédnou více
než 5 metrů za vlastní plot. Dále pak o špatné
práci našich předků při stavbě vily Tišnovských,
která vydržela bez oprav desítky let. Zatímco
nová školka v Mokropsech potřebuje již nyní
opravit za statisíce korun. Podle tohoto článku
jsou pro pana starostu nejméně příjemná zase-

dání zastupitelstva, která jsou naplněna negativní atmosférou (proč asi?). Dění kolem školy před
pár lety po odchodu ředitele. Vykácení topolů
a zeleně v okolí obce. Předání černošické lávky
Praze, snaha o zrušení betonárky, vystěhování
nájemníků z vily Tišnovských, zastavování posledních volných pozemků, které sloužily k rekreaci a odpočinku, město bez parků, výstavba

nových ulic bez chodníků, nedostatek parkovacích míst pro auta atd. Toto jsou problémy,
na které si občané na jednáních zastupitelstva
stěžují a které nejsou řešeny. Tito občané jsou
pak v černošickém IL panem starostou nazýváni
zlí a negativně naladění a nejméně příjemní pro
zasedání zastupitelstva.
Josef Potužák
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z města a okolí

z vašich názorů

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

Vila Tišnovských - na kritiku je dnes již pozdě, smiřme se s vysokým konečným účtem
Se zájmem jsem si v minulém čísle IL přečetl
příspěvek zastupitele, pana Jakuba Špetláka týkající se rekonstrukce vily Tišnovských.
Předpokládal jsem, že toto téma je mu, jakožto stavebnímu inženýrovi a staviteli, profesně blízké a měl by v něm být fundovaný.
Samotné stavbě totiž předcházel určitý vývoj,
který pan Špetlák úplně opomenul, přestože
je poměrně zásadní.
Před vlastním rozhodnutím o řešení radnice svolal pan starosta setkání profesních odborníků z Černošic, takovou malou poradní
odbornou komisi. Stejně jako pan Špetlák
jsem byl jejím členem. Každý člen komise měl
navrhnout komplexní řešení veřejných budov
v Černošicích, tj. řešení radnice a knihovny,
případně policie a pošty. Měli jsme k dispozici projektovou dokumentaci stávajícího
stavu všech nemovitostí včetně vily Tišnovských, solidní informace ke kvalifikovanému
rozhodnutí.
Jeden z návrhů byl, aby se všechny městské nemovitosti prodaly, a to včetně vily Tišnovských, která by měla pro soukromého

investora velký potenciál, protože by vilu bez
velkých stavebních zásahů zrenovoval na
byty. Získané prostředky za všechny městské nemovitosti by se investovaly do novostavby radnice s knihovnou, policií a poštou.
Novostavba by umožňovala postavit budovu
efektivní a bez nutných kompromisů. Nicméně tento návrh byl zamítnut.
Finálně byl prosazen názor rekonstruovat
vilu Tišnovských – tedy skoro 90 let starý
bytový dům – na veřejnou kancelářskou budovu. Byl to dnešní kritik pan Špetlák, kdo se
postavil za tento návrh s argumentací, mj. jak
ho profesní kariéra s izraelskými developery
vyučila hledat efektivní a ekonomická řešení.
Měli jsme k dispozici projektovou dokumentaci, ze které bylo patrné, že v případě
konverze bytové vily na kancelářské využití je
nutno provést zásadní vybourání konstrukcí,
které je u objektů tipu vily Tišnovských velice rizikové. Prokázaná argumentace, že
investiční a provozní náklady na jedno administrativní pracoviště v přestavěné historické
budově jsou skoro dvojnásobné než náklady

na jedno pracoviště v novostavbě, byla tehdy
rozporována i přesto, že to není žádná zásadní profesní věda, ale fakt, proč se firmy
stěhují z bytových domů do kancelářských
novostaveb.
Vyčítám si, že jsem během prezentací
soutěžících architektů důrazně neupozornil,
že rozpočty jednotlivých návrhů jsou velice
optimistické. Projektanti dostali zadání cílové
ceny, chtěli soutěž vyhrát a logicky zadavatele od jeho návrhu neodrazovali.
Nyní nám všem nezbývá, než se se stávající situací smířit. Finální účet bude vysoký
a vila Tišnovských se přidá k řadě projektů
s obdobnou historií, ze které jsme se nepoučili. Nicméně za této situace bych od pana
Špetláka očekával, že kolem tématu vily Tišnovských bude chodit „po špičkách“. Jakožto informovaného odborníka ho totiž považuji
za jednu ze zásadních postav, která ovlivnila
rozhodnutí jít do konverze vily Tišnovských
na veřejnou kancelářskou budovu a všichni
za toto rozhodnutí ve finále zaplatíme.
Igor Klajmon

Vyjádření zastupitele Jakuba Špetláka
Děkuji panu Klajmonovi za podnět – ano,
historie je pro nás poučná a souhlasím, že
by neměla být opomíjena. V tomto případě
se jedná o rok 2012. Pokusím se krátce reagovat. Pro úplnost doplním, že za dobré
řešení jsem považoval i rekonstrukci a nástavbu stávající budovy úřadu. O této variantě se ale dále nediskutovalo. Pro podporu využití rekonstrukce vily Tišnovských
jsem měl několik důvodů.
1. Urbanisticky se dle mého názoru jedná o optimální místo pro radnici našeho
města.
2. Objekt i výrazově odpovídá tomu, co si
mnozí představí pod pojmem „černošická
radnice“.
3. Úprava pozemku vily Tišnovských dá
dobrý impuls pro úpravu celého bloku mezi
ulicemi Riegerova, Fügnerova, Karlštejnská a Poštovní a možná i celému centru
Černošic.
4. Ekonomický důvod pro vilu Tišnovských
byl také podstatný, protože z diskutovaných variant jedině varianta vily Tišnovských
umožňovala nerozprodat všechny ostatní
objekty (zejména budovu se stávající poštou a samotnou vilu Tišnovských). Nápady
na novou stavbu radnice pod školou atp.
jsem nepovažoval za správné.
Ve vztahu k vile Tišnovských jsem vždy
mluvil o opravě a adaptaci, nikoli o zásadní
přestavbě, a to z několika důvodů. Hlavní
byl ekonomický, šlo o nejlevnější variantu
s minimem rizik. Dále provozní: projekty po-
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dobného typu jsou běžné a dobře slouží –
sice se vždy jedná o dispoziční kompromis,
ale na druhou stranu starší budovy často
nabízejí příjemné klima zejména v letních
měsících, mají určitého ducha a všechna
omezení lze posoudit předem.
Můj názor na rekonstrukci vily asi shrnuje
tento e-mail starostovi z 8. 9. 2012:
„Doplním jednu důležitou věc - asi už teď
byste měli udělat statické posouzení stropů
- to je dost určující věc, která může záměr
uzemnit.
Taky si myslím, že není od věci se všech
architektů přímo zeptat, zda jim záměr přijde správný - tj. rekonstrukce a přístavba
- nebo zbourat. A zda z rekonstrukce dostaneme hodnotný výsledek (s přijatelnou
mírou kompromisu), nebo zda jim to přijde
komplikované bez dostatečného efektu - já
o záměru nepochybuji a dokonce jsem absolvoval pár diskuzí s odborníky, kdy jsem
musel souhlasit s určitými nevýhodami, ale
nakonec, když se vzaly všechny argumenty,
museli uznat, že v těchto konkrétních podmínkách je rekonstrukce vily nejlepší řešení
- za předpokladu spíše adaptace interiéru
než rekonstrukce, tj. hlavně [posoudit] ty
stropy.“
Při projednávání koncepčních variant
jsme přirozeně neměli k dispozici podklady z další fáze přípravy projektu. Kolem vily
žádná pracovní skupina nevznikla a projekt
dále probíhal plně v režii rady města. Pro
pořádek je asi dobré zopakovat, co jsem

chtěl říct článkem v minulém IL. 1. Že nesouhlasím s tím, že za všechny problémy
mohou jen původní stavitelé. 2. Že považuji
za chybu, že vedení města nemá důkladný
stavebně technický průzkum, kterým by
mohlo argumentovat ať ve vztahu k veřejnosti, opozici, stavební firmě a v neposlední
řadě k zhotoviteli. Ten by mělo mít nezávisle
na projektantech a ostatních dodavatelích.
Jeho výsledky navíc mohly vést k rozhodnutí záměr radnice ve vile Tišnovských opustit.
3. Že k odstrojení budovy bylo přistoupeno
dost zhurta.
Reakci pana starosty na můj článek považuji za věcnou a přínosnou.
Myslím, že pan Klajmon velmi přeceňuje
moji roli (mluvíme o roce 2012) nikým nevoleného jednotlivce, navíc ani ne člena, ale
hosta investiční komise. A jestli ji opravdu
vnímá tak silně, pak to není dobrá zpráva
o způsobu vedení našeho města.
Na závěr chci pana Klajmona ubezpečit,
že i kdyby moje role v rozhodování a další
přípravě stavby byla taková, jakou popisuje, nebo dokonce i větší, tak bych kolem
tématu vily Tišnovských v žádném případě
nechodil „po špičkách“ – otvírat i nepříjemná témata mi nikdy nedělalo problém a nehodlám na tom vůbec nic měnit.
Jakub Špetlák, zastupitel Trojlístek

z města a okolí

Zamyšlení nad starou fotografií
Dostal jsem od pana doktora Poňky zajímavou
fotografii starých Černošic někdy z roku 1900.
Rozhodně ne o mnoho později, protože vily doktora Janského a Brauna na této staré fotce ještě
nejsou, a ty byly stavěny v roce 1903 (2 stejné vily
na počátku ulice Dr. Janského, kousek od dnešního hotelu Kazín). Obrázek je poměrně kvalitní,
a tak je možné jej po patřičném zvětšení důkladně prohlédnout. Našel jsem přesné místo, odkud
byla fotografie pořízena a udělal jsem fotografii
novou, tj. v roce 2017. Rozdíl je veliký!
Zatímco na staré fotografii vidíme velmi dobře
celou tehdejší krajinu a prakticky všechny domy,
které v ní tenkrát stály, na nové dnešní fotce vidíme hlavně velké množství vysokých stromů
a zeleně. A přestože domů nespočetně přibylo,
vidíme je v té zeleni dosti špatně a mnoho těch
původních se ve vzrostlých stromech zcela ztrácí.
Dalo by se říci, že se stromy jsme na tom dnes
výrazně lépe než před těmi 100 lety, kdy zde byla
většinou jen pole a pastviny a rozlehlé zahrady kolem přibývajích vil byly teprve zakládány.

FOTO: archiv Černošické společnosti letopisecké

-- Černošice kolem roku 1900… -FOTO: Vladimír Dousek

-- …a v roce 2017. --

Po historii pátráme i nadále.
Pomůžete nám?
Rád bych touto cestou oslovil ty ochotné lidi z Černošic, kteří mají případně nějaké podobné staré fotografie nebo jiné materiály, jestli by je nezapůjčili Černošické společnosti letopisecké k podobnému zpracování,
jako nám je poskytl pan doktor Poňka.
Naše společnost se ale zabývá i jinými starými „relikviemi“. Nedávno
jsme získali velmi zajímavé materiály z válečné historie obce a předválečných kronik, které se chystáme teprve nějak zpracovat. Také by nás
velmi zajímaly jakékoliv informace o původním a dnes již svým způsobem
legendárním „Okrašlovacím spolku v Černošicích“. Víme v podstatě jen
to, že zde tento spolek v době 1. republiky existoval a vyvíjel velmi aktivní
činnost, měl svou vlastní plovárnu a pořádal různé dobročinné akce pro
zvelebení obce.
Pro připravovanou výstavu také sháníme svatební fotografie manželských párů, oddaných na zdejším obecním úřadě anebo v kostele.
S letopisci se snažíme dělat rozhovory se zdejšími původními starousedlíky, kteří si tuto dřívější dobu ještě stále dobře pamatují a tato setkání
i dokumentovat jak fotograficky, tak i nahráváním jejich vypravování.

nitním centru MaNa několikrát instalovali. Zapůjčené fotografie i jiné materiály samozřejmě v pořádku opět vrátíme.
Prosíme tedy tímto všechny ochotné zájemce o spolupráci a doufáme,
že se nám všem tak podaří znovu oživit i objasnit dřívější bohatou historii
dnešních Černošic a za tuto spolupráci předem mnohokrát děkujeme!
Vladimír Dousek,
Černošická společnost letopisecká
www.fecebook.com/letopiscicernosice
letopisci@mestocernosice.cz

Plánujeme výstavy
O všechny tyto nové poznatky bychom se výhledově rádi podělili se
všemi místními obyvateli na podobných výstavách, jaké jsme již v Komu-

Místní skupina ČČK
zve na výlety
S velkým zájmem proběhla dne 25. 2. 2017 v DPS na Vráži valná
hromada místní skupiny ČČK Černošice. Červený kříž pořádá mj.
zajímavé autobusové výlety a ty byly na programu schůze pro členy
připraveny a zároveň i odsouhlaseny.
První výlet se koná 5. dubna a navštívíme Dobrovice - Mladou Boleslav a hrad Michalovice, zv. Putna. Výlet stojí 250 Kč.
Další následují:
• 3. května - hvězdárna Ondřejov – Hrusice / 200 Kč
• 7. června - Trosky - Jičín - lázně Železnice / 300 Kč
• 28. června - Krásný Dvůr - Louny - Panenský Týnec / 300 Kč
• 2. srpna - hrad Orlík u Humpolce - Lipnice nad Sázavou / 350 Kč
• 6. září - Křivoklát - Zbečno a Hamousův statek / 200 Kč
Na doplnění volných míst zveme zájemce z Černošic a okolí. Kontakt: 721 613 052, e-mail: jindra.vylety@gmail.com.
Jindra Jandurová
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O třídění odpadu (nejen v Černošicích)
Definice z Wikipedie říká, že „třídění odpadu je
sběr jednotlivých druhů odpadů (papír, sklo,
plasty, bioodpad ad.) odděleně od ostatních…
Odpad se třídí, aby ho bylo možné recyklovat
a tím se šetřilo přírodními zdroji, třídění odpadu
má proto hlavně velký ekologický význam“. Termín ekologie jako první použil představitel darwinismu Ernst Haeckel. Ekologií rozuměl čistě vědeckou disciplínu, která se zaobírala vzájemnými
vztahy mezi živými organismy a jejich přirozeným
životním prostředím. Až později se z vědeckého
oboru stal obor politicky korektní tak, jak ho chápeme dnes.

Je třeba rozlišovat třídění odpadu, což je činnost, při které se odpady třídí podle druhu, a recyklaci. Recyklace je zpracování už vytříděných
druhů odpadů. Třídění odpadu a recyklace jsou
tedy dvě odlišné věci navzájem spolu spojené.
V principu lze říci, že recyklace není nic jiného
než proměna odpadu na nový materiál. Recyklací se sice snižuje nutnost těžby nebo výroby nových surovin, nicméně vše ostatní (emise, energie, vznik odpadů) zůstává při aplikaci recyklace
na dost podobné úrovni. Co tedy můžeme udělat my, uživatelé všech možných výrobků?
1. REDUCE - snižování spotřeby, ať už energií,
nebo materiálů. Ve své podstatě jde o optimální
způsob zacházení se vším. Konkrétně se například jedná o nakupování bez obalů, vlastní trvanlivé nákupní tašky a podobné drobnosti, kterými
můžeme přispět svou troškou do mlýna.
2. REUSE - znovuvyužívání materiálů. Především v oblasti obalových materiálů.
3. RECYCLE – recyklace, resp. proces, při
kterém dochází ke zpracování tříděného odpadu
na nové výrobky. Díky recyklaci je možné odpad
využít, buď materiálově nebo energeticky.
4. Poslední a relativně nová myšlenka je
UPCYKLACE. Zatímco recyklace se pokouší
získat stejně kvalitní materiál jako prvotní, cílem
upcyklace je získání materiálu nebo výrobku
hodnotnějšího, než je materiál vstupní.
Komu odpady patří?
Za majitele či původce odpadů je podle zákona považována obec (tedy město, vesnice).
To činí obec zodpovědnou za zacházení s nimi,
za což jí obyvatelé platí poplatky. A tyto poplatky jsou pak následně převáděny firmě, kterou si
obec na správu a likvidaci odpadů najme. Jakmile je odpad předán svozové firmě, nelze ovlivnit,
jak s ním tato firma naloží.
Provoz systému třídění a recyklace obalových
odpadů zajišťuje firma EKO-KOM. Sběrem elektroodpadu se zabývají navzájem si konkurující
firmy ELEKTROWIN, ASEKOL, REMASYSTÉM
a RETELA. Sběr a recyklaci baterií podporuje
EKOBAT a REMABATTERY. ELTMA je kolektivní
systém zpětného odběru pneumatik.
Svoz tříděného odpadu zasahuje v České
republice celkem asi dvacet tisíc firem, které
na trh uvádějí jakékoli balené zboží – obchodní
řetězce, prodejce elektroniky či potravinářské
firmy. Podle zákona totiž musí každá z nich zajistit zpětný odběr svých obalů, což dnes pro ně
organizuje výlučně firma Eko-kom. Výrobci za

likvidaci odpadů platí - kdykoli na obalu uvidíte
tzv. Green Punkt, znamená to, že výrobce zaplatil za likvidaci obalu.
Tento způsob recyklace se u nás podporuje
přibližně od roku 2003, kdy byla zvolena jako
alternativa ke skládkování a pálení. Vzorem nám
bylo Německo nebo Rakousko, kde se už tehdy
recyklovala až polovina komunálních odpadů. To
se u nás dosud nepodařilo…
Proč třídit?
Třídění odpadu má za primární cíl snížit negativní dopad produkce obalového průmyslu na
tzv. životní prostředí a společnost jako takovou.
Účelem třídění odpadu je vytřídit z komunálního
odpadu ty složky, které je možné dále využívat
a poskytnout je tak zpracovatelům k dalšímu
využití.
V České republice je v současnosti k dispozici více než 272 000 kontejnerů na tříděný odpad a další přibývají. Za uplynulých 15 let jsme
vytřídili přes 8,3 milionů tun obalového odpadu.
V současnosti třídí aktivně odpad přibližně 70 %
obyvatel ČR (údaj se v různých statistikách liší,
ale odchylky se pohybují v řádech jednotek
procent).
Pokud nám záleží na nezatěžování životního
prostředí, nejlepším způsobem, jak snížit množství odpadu, je odpad neprodukovat. Pokud
si koupíme výrobek, kupujeme ho tak, jak ho
výrobce vyrobil a zabalil. Tím, že obaly (nebo
výrobky) roztřídíme do patřičných kontejnerů,
uděláme maximum, co můžeme udělat.
Jak třídit?
Sklo se vhazuje do zeleného nebo bílého
kontejneru. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet,
bude se dále třídit! Díky svým vlastnostem se dá
skleněný odpad recyklovat do nekonečna. Do
těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovená skla.
Plast patří do žlutého kontejneru, kam můžeme vhodit fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících
a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů,
mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního
zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů. Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších
kusech. Naopak sem nepatří mastné obaly se
zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly
od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek,
podlahové krytiny či novodurové trubky.
Papír patří do modrého kontejneru. Ze všech
tříděných odpadů právě papíru vyprodukuje průměrná česká domácnost za rok hmotnostně nejvíc. Do modrého kontejneru nepatří celé svazky
knih (vhazovat pouze bez vazby, ve větším počtu
patří na sběrný dvůr), uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír.
Nápojové kartony se vhazují se do kontejnerů různých barev a tvarů, ale vždy označených
oranžovou nálepkou.
Pokud si nevíte s některými obaly či výrobky
při třídění rady, užitečné rady a návody najdete
mj. na stránce www.trideniodpadu.cz v sekci
Kam s tím.

Nejčastější symboly uváděné
na obalech:
RECYKLAČNÍ ZNAČKY
Této značce se někdy říká Möbiova smyčka. Její používání se řídí pravidly podle norem ISO 14021. Pokud je značka doplněna
o procentní číselný údaj, znamená toto číslo
kolik procent materiálu je recyklovatelného.
Pokud je bez čísla, znamená možnost recyklovatelnosti všeobecně.
ZELENÝ BOD
Je to ochranná známka. Pokud ji najdete na
nějakém výrobku, znamená to, že výrobce
zaplatil obalové společnosti EKO-KOM poplatek a má s ní uzavřenou smlouvu. Tento
zelený bod je dnes nejvyužívanější obchodní
značkou na světě. Za rok se objeví na více
než 460 miliardách obalů.
POŘÁDKUMILOVNÝ PANÁČEK
Tento obrázek (občas nazývaný Tidyman)
říká, že obal se má vhodit do koše na odpadky. Jinými slovy že nemáme dělat
nepořádek.
PŘEŠKRTNUTÁ POPELNICE
S tímto symbolem se nejčastěji setkáte na
elektrospotřebičích. Tento symbol znamená,
že daný výrobek by neměl přijít do směsného
odpadu, ale měl by být odevzdán k recyklaci
prostřednictvím systému zpětného odběru,
nebo na sběrný dvůr.
Zkratky: PAP = papír, GL = sklo, PE, PET,
PS, PP = plasty, C/PAP = nápojový kartón
PÍSMENO A NA CEDULCE
Označuje kamiony a nákladní vozidla převážející odpad.
RADY A TIPY
Kovové obaly a hliníková víčka odhazujte,
pokud existuje ve vaší obci oddělený sběr, do
sběrných nádob k tomu určených. Jinak je lze
vyhodit do směsného odpadu. Větší množství
můžete odnést do sběrného dvora nebo výkupny kovů.
Použitý rostlinný olej a obaly od oleje: Pokud obal od oleje pečlivě vymyjete teplou vodou
s přípravkem na mytí nádobí, můžete jej vhodit
do plastů. V případě, že tak neučiníte, vhazujte
tento znečištěný obal do směsného odpadu.
Obaly od kosmetiky: Prázdné plastové obaly od kosmetiky vytřiďte do plastů, zbytky slijte
a v menším množství je můžete vyhodit v pytlíku do směsného odpadu, ve větším množství
odvezte na sběrný dvůr. Např. řasenka je sice
z plastu, ale je znečištěna zbytky barvy, proto ji
vhazujte do směsného odpadu. Dále např. tuby
od zubní pasty mohou obsahovat hliníkovou
vrstvu, házíme je tedy do směsného odpadu.
CD, DVD ad.: DVD a videokazety odvezte
nejlépe na sběrný dvůr. CD můžete v malém
množství vyhodit do směsného odpadu, ve větším množství patří na sběrný dvůr.
Účtenky z termopapíru patří do směsného
odpadu, protože termopapír obsahuje plnidla,
která brání rozvlákňovaní. Z toho důvodu ho nelze recyklovat. Stejně tak do modrých kontejnerů nepatří polaminátovaný a povoskovaný papír,
mastný nebo jakkoliv znečištěný papír, ani celé
svazky knih (ty odvážejte do sběrného dvora).

Na základě podkladů z webových stránek www.jaktridit.cz, www.trideniodpadu.cz a www.wikipedia.org zpracovala Adéla Červenková.
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Rozhovor s Renátou Petelíkovou o technických službách města
Systém třídění, svozu a likvidace odpadu
v Černošicích mají za město na starosti
Technické služby. Kolik práce za těmito
procesy stojí a co všechno obnáší jejich
práce, zodpoví v rozhovoru Renáta
Petelíková, vedoucí odboru Technické
služby.
XX Jak v Černošicích nakládáme
s odpadem?
Co se týče tříděného odpadu, směsného komunálního odpadu a bioodpadu od občanů, resp.
od nemovitostí, tak směsný komunální odpad se
sváží jednou týdně a bioodpad od 1. března do
poloviny prosince rovněž.
Po městě je 18 tzv. separačních hnízd, tzn.
kontejnerů na tříděný odpad – papír, plasty, sklo
a tetrapak. Papír se sváží třikrát týdně, dvakrát
týdně plasty, jednou za 14 dní sklo a tetrapaky.
Dále máme velkoobjemové kontejnery na směsný komunální odpad pro chataře. Dvakrát ročně
probíhá svoz velkoobjemového odpadu - jarní
a podzimní akce. Dále má město sběrné místo,
kde mohou občané zdarma odložit elektroopad,
nebezpečný odpad, biologický odpad a šrot.
Tonery se můžou donést do sběrného místa,
nebo na městský úřad do Riegrovy ulice.
Podnikatelé, kteří ve městě podnikají, mají ze
zákona povinnost třídit odpad. Mohou tudíž využít možnosti zapojit se do systému „nakládání
s komunálním odpadem“, tzn. uzavřít smlouvu
s městem Černošice a používat kontejnery rozmístěné po Černoších. Pokud se nezapojí, musí
dokladovat, jak s odpadem ze své provozovny
nakládají, tedy musí mít svoje nádoby a musí si
uzavřít smlouvu se svozovou firmou.
XX Jaký podíl na tom mají Technické služby
a jak tento systém funguje?
Pracovníci Technických služeb pravidelně třikrát
týdně sváží odpad z odpadkových košů, kterých
je po městě asi 180.
Od dubna do prosince přistavujeme každou
sobotu na vybraná místa po městě kontejnery na bioodpad – jeden zvlášť na trávu a listí,
a jeden na větve. Tráva a listí se vozí zvlášť na
kompostárnu, větvě se štěpkují. Proto tyto dvě
komodity nelze míchat. Tato služba občanům je

2x FOTO: Petr Kubín

-- Renáta Petelíková... a v pozadí její zástupce Ivan Jerling --

bezplatná. Po městě jsou rovněž rozmístěny tři
oranžové kontejnery na textil (u pošty, u DPS,
u TS). A do červených kontejnerů (u pošty
a u školy) mají občané možnost odložit drobný
elektroodpad a baterie.
Svoz směsného odpadu občanů i tříděného z „hnízd“ zajišťuje firma Rumpold. Za to,
že třídíme, se nám do rozpočtu vrací peníze.
Říká se tomu zpětný odběr, který funguje na
základě spolupráce s firmami Eko-kom, Asekol
a Elektrowin.
XX Kolik to občany stojí?
Poplatek za odstranění odpadu občanů je 600
Kč na osobu trvale bydlící a v případě domů
a chat, kde nejsou lidé trvale hlášení, se platí tzv.
poplatek za objekt, který je rovněž 600 Kč. Tyto
poplatky zahrnují odvoz směsného komunálního, bioodpadu, tříděného odpadu a možnost
odložení do sběrného místa, tedy nebezpečného a elektroodpadu. Odpad můžou občané do
sběrného místa odkládat v pondělí a ve středu
od 7 do 17 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin.
Občané tento poplatek zaplatí městu, město
ale za svoz platí Rumpoldu a na základě faktur
od Rumpoldu se potom stanovuje výše již zmíněného zpětného odběru.

XX V jakých částkách se tedy zhruba
pohybujeme?
Celková částka, kterou město každoročně vynaloží na likvidaci odpadu, je asi 7.200.000 Kč.
Na zpětném odběru se nám vrátí cca 1.150.000
Kč.
XX Co mám dělat v situaci, kdy vyprodukuji více odpadu než obvykle a nevím, kam
s ním?
V případě většího množství bioodpadu, velkoobjemového nebo směsného komunálního odpadu
(nábytek, koberce, lino, matrace ad.) mají občané možnost objednat si kontejner v Technických
službách za úplatu.
XX Jsou v Černošicích občané ohleduplní
ke svému prostředí?
Ve městě je možnost odkládat veškerý odpad,
vyjma stavebního odpadu. I přesto tady vznikají
černé skládky, případně občané odkládají věci,
které na daná místa nepatří. Odložené pneumatiky, lednice, pytle s bioodpadem, skříně, křesla, postele ad. u kontejnerů na třídění odpad
nejsou výjimkou…
Třikrát týdně tedy uklízíme celé město, hlavně
kolem „hnízd“. Likvidaci černých skládek rovněž
zajišťujeme vlastními silami.

-- Tým technických
služeb:
Slavomír Šefl,
Miloš Ponáhlý,
Renáta Petelíková,
Michal Drašnar,
Václav Kalina,
Naděžda Švehlová,
Aleš Vacíř,
Jan Barvich,
Ivan Jerling,
Jiří Urbanec,
Jaroslav Blažek,
Petr Pazdera
a Vladimír Košťál --
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-- Renáta Petelíková a Jiří Urbanec při vykládání multikáry. --

XX Kolik vás v Technických službách pracuje?
Je nás, respektive mělo by nás být 17, ale momentálně nám chybí dva lidi, takže je nás 15.
Z toho dvě technicko-hospodářské pracovnice
(v kanceláři) – vedoucí odboru a administrativní pracovnice + 15 lidí, kteří pracují v terénu.
Ti kromě již zmíněného svozu a úklidu odpadu
zajišťují drobné opravy, staví chodníky, provádí
údržbu zeleně, zimní údržbu, úklid města, údržbu vozového parku, čištění komunikací, čištění
vodotečí, udržují dopravní značení, nezpevněné komunikace, dětská hřiště a sportoviště. To
všechno v zimě, v létě za jakéhokoliv počasí.
Kluci také mimo běžnou pracovní dobu drží
v zimních měsících pracovní pohotovost, aby
byli v případě změny počasí k dispozici. Tzn.
že jsou doma na telefonu a jakmile začne sněžit, musí se do 30 minut dostavit na pracoviště.
A to v kteroukoliv denní či noční hodinu. Proto
stížnosti občanů, že je ruší hluk sypacích vozů
a oranžového majáku není na místě - děláme to
proto, aby komunikace a chodníky byly uklizené
dřív, než většina lidí chodí do práce.
XX Jak si práci organizujete?
Začátek pracovní doby je v 7 hodin ráno (v létě
v půl 7), kdy máme poradu a nastává rozdělení
jednotlivých pracovních úkolů, které organizuje

vedoucí odboru spolu se se svou pravou rukou,
zástupcem ve věcech technických Ivanem Jerlingem. Chlapi potom vyrazí do terénu a my holky v kanceláři poskytujeme službu placení veškerých odpadů, poplatky za vodu, psy, a také
službu Czechpoint, kterou zastává Naděžda
Švehlová. Také uzavíráme smlouvy s podnikatelskými subjekty a na hrobová místa.
XX Jaké všechny stroje vám usnadňují
práci?
Některé naše stroje nejsou úplně nejmladší,
takže nám mnohdy práci tak úplně neusnadňují,
nicméně disponujeme pěti multikárami starými
okolo 30 let, dvěma desetiletými a jednou dvouletou s nástavbou, kterou zajišťujeme svoz odpadkových košů. Dále máme nákladní automobil
IVECO s nosičem kontejneru, traktor s vlekem,
traktor-bagr Caterpillar, Bobcat nakládač, vysokozdvižnou plošinu, zametací stroj HACO, zametací nástavbu na multikáru, malotraktor Vega,
sekačky na trávu Starjet a bugginu. A křovinořezy, pily, ruční pojezdové sekačky, nezbytné
nářadí jako koště, vidle, hrábě, lopatu, a v neposlední řadě ruce a myslící hlavy.
Náš vozový park je starý 27 – 30 let a ve velké
většině je zastaralý, ale daří se mi přesvědčit vedení města o postupné obnově. Naštěstí máme

Setkání černošických včelařů
Každoroční bilanční sněmování včelařů z Černošic a okolí se i letos
uskutečnilo v sále restaurace Pod Lípou. Ve zprávách předsedy, jednatele, hospodáře a referenta pro zdraví včel bylo konstatováno, že
rok 2016 byl vcelku úspěšný. Došlo k nárůstu počtu včelařů na 56, je
obhospodařováno celkem 524 včelstev v katastrech obcí Černošice,
Solopisky, Vonoklasy, Třebotov, Roblín a Kuchařík. Převážná většina
chovatelů včelaří v nových typech úlů – nástavkových. Medné výnosy
byly odpovídající snůškovým podmínkám oblasti a poměrně příznivě je
ovlivnilo vcelku dobré počasí.
FOTO: archiv L. Sojky

šikovné pracovníky, kteří dokáží ledacos opravit
sami.
XX Co vás v práci nejvíc trápí?
Velké trápení máme s údržbou zeleně, kdy se
občané - neříkám, že většina, ale někteří - starají
o své zahrady, ale co vyčnívá za jejich ploty, už
je nezajímá – přerůstající větvě stromů do chodníku, spadané listí a plody ze stromů, živé ploty,
vyhozený odpad apod. Po Černošicích je asi 70
km komunikací a podél většiny z nich vedou travnaté pásy, o které se staráme my, k tomu provádíme údržbu (sekání trávy) i veřejných prostranství,
k tomu dětská hřiště a další pozemky města...
Není tedy v našich silách, aby všude kolem nemovitostí byly tyto plochy čerstvě posekané každý týden. Takže děkujeme občanům, kteří se
sami zapojují do údržby těchto pásů kolem svých
nemovitostí.
Dalším trápením jsou pejskaři. Po Černošicích
jsou téměř všechny koše osazeny sáčky na exkrementy, za které město ročně zaplatí skoro 80
tis. Kč, a přesto jsou travnaté plochy plné psích
exkrementů. Pracovníci, kteří tyto plochy sekají
křovinořezem, jsou většinou kropenatí a smrdí…
XX Jak se stalo, že tým patnácti mužů vede
žena?
Práce v TS mi byla nabídnuta bývalým vedoucím
TS, panem Soprem. Jelikož mi nebylo lhostejné,
jak naše město vypadá, nabídku jsem přijala. Vedoucí TS jsem se po úspěšném výběrovém řízení
stala před sedmnácti lety. Předtím jsem pracovala u Apolináře v porodnici jako administrativní
pracovnice. Jenžto jsem žižkovská holka, která
se do Mokropes dostala ve svých 23 letech, toto
město mi tolik přirostlo k srdci, že jsem zde již
32 let a do Prahy už bych se nikdy nevrátila. Práce mě baví, jsem moc ráda, že za mými chlapci
(pracovníky TS;-)) je vidět odvedená práce, snaha
o zlepšování zkvalitňování bydlení občanů Černošic. Velkým mezníkem v mém životě byly povodně
v roce 2002 i v roce 2013, kdy se projevila obrovská solidárnost občanů Černošic – soudržnost,
pospolitost. Tehdy jsem poznala mnoho takových
lidí a mnoho lidí zase poznalo mě.
Adéla Červenková
Veškeré potřebné informace lze dohledat na
webu města v sekci Technické služby.

Zdravotní stav našich včelstev je velmi uspokojivý. Naučili jsme se udržet hladinu varoázy na úrovni, která zaručuje kvalitní rozvoj především
v jarním období. Roztoč Varoa destruktor totiž parazituje na dospělcích
i včelím plodu, a tím snižuje kvalitu a sílu včelstva. Doporučené formy
léčení všichni členové spolku dodržují. Používáme taková léčiva, která
nezanechávají rezidua v medu a vosku. Žádná jiná onemocnění včelstev
jsme v katastru spolku nezaznamenali. Náklady na léčení jsou sice dotovány, ale převážnou část si hradí chovatel. Stejně tak je tomu i s obnovou včelstev - nákupem kvalitních matek, kde finanční zátěž nese sám
včelař. Naši členové mohou závidět jiným organizacím v okrese Praha
západ, které finančně významně podporují obecní úřady.
Na naše jednání se opakovaně nedostavil pozvaný starosta města,
ani pověřený člen komise pro činnost spolků.
Řídící výbor spolku předstoupil před účastníky v nových včelařských
krojích, jak je patrné z fotografie.
Na setkání obdrželi včelařské vyznamenání „Zasloužilý včelařský
pracovník“ dva dlouholetí funkcionáři spolku - Ivan Babůrek a Stanislav
Bárta.
Členové našeho spolku si na závěr popřáli úspěšný včelařský rok
2017 prožitý v plném zdraví.
Luděk Sojka, předseda
-- Černošičtí včelaři zhodnotili svoji práci za uplynulý rok. --
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Takový byl Mokropeský masopust 2017
První březnovou sobotu se Masopustní náměstí a přilehlé okolí znovu po roce nezaplnilo jen
sluncem, ale především davem rozličných masek, dobrou muzikou, vůní masopustních dobrot, vyhlášeného svařeného vína a především
dobrou náladou. Konal se 29. Mokropeský
masopust.
Všechno dění začalo pár dní předem, kdy
děti z mokropeské školky ozdobily masopustní

strom vlastnoručně vyrobenými dobrotami. Zaplněné náměstí pak po sobotním obědě pobavily hudebními výstupy dětský sbor Mifun, Old
Fashion Trio a především Masopustní spolek
svým tradičním divadlem, tentokrát spojeným
s výletem za maskami z celého světa. Průvod
povolený panem starostou pak zastavil, zatančil
a zazpíval u mokropeských hospodyň a hospodářů za doprovodu kapely Dixi ze vsi a již za tmy

byl tradičně zakončen u mokropeské kapličky,
kde Tomáš Pech ml. zazvonil při vzpomenutí na
ty, kteří se letošní slávy již nemohli zúčastnit. Veselení poté pokračovalo hudebně-taneční zábavou v restauraci U Králů.
Letošní ročník se vydařil a nezbývá, než se
těšit na příští, jubilejní 30. ročník.
Více na www.mokromasopust.cz.
Tomáš Prskavec

FOTO: Ivan Látal

FOTO: Petr Kubín

FOTO: Petr Kubín

FOTO: Petr Kubín

FOTO: Petr Kubín

FOTO: Petr Kubín

FOTO: Petr Kubín

FOTO: Ivan Látal
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-- Vernisáž k výstavě „Černošice v proměnách času“ v Komunitním centru Mana v listopadu 2015.
Na fotografii s P. Pánkem a F. Kořínkem. --

Za Milenou Křížovou
Černošická společnost letopisecká by ráda
vzpomněla na paní Milenu Křížovou, která nás
12. března tohoto roku ve svých osmdesáti letech náhle a nečekaně opustila. Byla jednou
ze zakládajících členek naší společnosti. Její
rodina pocházela z Vráže, oba její rodiče aktivně působili ve zdejším Sokole, Milena sama
byla velká sokolka od útlého věku. Po sňatku
se přestěhovala pod vrážský kopec na konec
Černošic, kde měl její tchán zámečnickou dílnu. Bydlela tu celý další život. Zde se jí narodila
dcera, která už bohužel nežije, přišel tu na svět
i syn Tomáš. Většinu místních obyvatel donedávna nevelkého městečka dobře znala, pamatovala mnoho událostí, jmen i míst v okolí a měla
dobrý přehled o všem, co se v Černošicích za
ta léta událo. Přivedlo ji to postupně k hlubšímu zájmu o minulost naší obce a tento její
FOTO: Petr Kubín

časově náročný koníček se postupně proměnil
ve vášeň. Díky své neúnavné snaze podrobně
poznat černošickou historii shromáždila i nepřeberné množství písemného a obrazového
materiálu o Černošicích a jejich okolí. Nezištně
pro to obětovala vlastní čas i nemalé finanční
prostředky. Znala mnoho starousedlíků a ti jí
s důvěrou svěřovali nejen cenné informace,
ale i své místní dokumenty. Díky nim posbírala
mimo jiné také bohatý archiv fotografií.
Na základě svých poznatků napsala už v 90.
letech řadu zajímavých článků o zdejších lidech i o událostech pro kulturně-společenský
měsíčník Černošický zpravodaj, jehož byla
spolupracovnicí. Když naše město založilo Informační listy, své příspěvky do nich ještě znásobila. Neopominutelných bylo i několik jejích
velmi zajímavých výstav o černošickém životě.
K událostem Mariánské pouti neodmyslitelně
patřila její výstava, kterou každoročně připravo-

vala v prostorách základní školy v Komenského
ulici a později v Komunitním centru MaNa. Stále plánovala výstavu o historii zdejšího Sokola.
Chystala velkou výstavu o Vráži. Chtěla zmapovat i místní Český červený kříž.
Je velká škoda, že nás Milena opustila uprostřed připravované práce a že jsme už nestihli
společně s ní dokončit to, co by ona sama tak
ráda uskutečnila.
Bude nám všem chybět.
Za kolektiv autorů
Černošické společnosti letopisecké
Simona Kysilková Šnajperková

FOTO: Petr Kubín

-- Z rukou starosty F. Kořínka a místostarostky D. Göttelové obdržela pamětní medaili. --
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„Jémine, dómine, Masopust pomine.
Jémine, dómine, Masopust pryč!“
FOTO: archiv MŠ Karlická

Jako již tradičně každý rok vypukl ve středu
1. března 2017 v naší školce Masopust. Připravovali jsme se na něj dlouho dopředu. Děti malovaly koláče, preclíky a jitrnice. Dále vyráběly
šperky, hrací kelímky, keramické knoflíky, záložky a další věci do jarmarečních stánků. Zdobily
třídy, nafukovaly balónky a povídaly si o tom, jak
se dříve Masopust slavil. Také jsme poslouchali
veselé písně a prohlíželi jsme si fotografie z dávných masopustních dob.
Tento den od rána chodily děti do všech tříd
v maskách. Mohli jsme potkat princezny, víly,
klauny, medvědy, rytíře atd. Společně jsme se
sešli ve třídě Krtečků, kde jsme si zasoutěžili
a zatančili. Na závěr proběhl masopustní Jarmark, kde si děti mohly za jarmareční groše,
které si nasbíraly za odměnu, nakoupit různé dárečky. A zároveň si pochutnaly na občerstvení,
které v předešlých dnech upekly. Všichni jsme si
to moc užili a již teď se těšíme na ten příští!
Děkujeme rodičům za pomoc s přípravami
masek, paním kuchařkám za upečené dobroty,
paním uklízečkám za veškerou pomoc při úklidu
tříd.
Za kolektiv MŠ Karlická
Alena Janovská

-- První březnový den přišly děti do školky v maskách. Masopustní rej si užily, jak se patří. --

FOTO škola vidění
vystavuje

Hudební škola: na příští školní rok
se můžete přihlásit již nyní
Hudební škola Pavel Hokr nabízí výuku
v učebnách obou černošických základních
škol, nebo učitelé také docházejí do domácností. Škola funguje v rámci Střediska volného času Všenory. V současnosti se učí hrát
přes 90 černošických dětí a dospělých. Největší zájem je o klavír, dále se nabízí akustická a elektrická kytara, zobcová a příčná flétna a populární zpěv. Nabídku ještě doplňuje
rychlokurz klavíru pro dospělé.
Přihlásit se může každý, kdo má chuť zkusit hrát, bez ohledu na věk. Nejsou kladeny
žádné požadavky na talent. Také nemáme
stanoveny žádné učební osnovy. Učitelé mají
jedinou „osnovu“, a to že výuka probíhá na
pohodu a aby byl učitel u dětí oblíbený. Pro
většinu dětí má být hraní na nástroj koníčkem.
Proto je snahou učit takové skladby nebo písničky, které děti znají a které je baví. Skladby
si proto obvykle vybírají samy. Úkolem učitele

je poradit, jak vybranou písničku nebo skladbu zahrát, aby jí děti v rámci jejich možností
zvládly. Na prvním místě je nadšení a radost
z hraní. A až na dalším místě je kvalita provedení. Učitel individuálně posuzuje, do jaké
míry má vyžadovat správnou techniku, aby to
dotyčný zvládl a neznechutilo mu to hraní.
Několikrát za rok se konají koncerty. Účinkovat může každý. Nejmladší děti obvykle
hrají lidovky. Od mírně pokročilých jsou nejčastěji slyšet písničky od Uhlíře a Svěráka.
Pokročilejší předvedou některou populární
hitovku nebo nějakou klasickou skladbu. Na
koncerty se můžete přijít podívat v červnu do
Club Kina.
Optimální doba pro přihlašování nových
zájemců na školní rok 2017-18 je květen.
Podle předběžného počtu zájemců se budou
plánovat rozvrhy na další školní rok.
Pavel Hokr

V minigalerii lékárny Bílý medvěd v Riegrově
ulici vystavují žáci FOTO školy vidění výběr
z fotografií „Pocta Josefu Sudkovi“. Některá
díla byla také publikována v kalendáři ZUŠ
Černošice na tento rok.
Obeslali jsme rovněž Mezinárodní dětskou výtvarnou výstavu LIDICE 2017 s tématem cestování. Zaměřili jsme se na naše
dvě nádraží a železnici obcí jdoucí.
Eliška Cejnarová se probojovala do finále celostátní fotografické soutěže PHOTOBASE, kterou pořádá Gymnázium Oty Pavla
v Radotíně.
Na loňském ročníku výtvarné soutěže
(vyhlašuje ZUŠ Řevnice) jsme s tématem
DIVADLO posbírali maximum cen. Námět
letošního ročníku se jmenuje DĚTI KVĚTIN
- HIPPIES. To na vysvětlenou, když nás potkáte s fotoaparáty v ulicích poněkud více ozdobené. Výsledky se dozvíme 19. dubna.
Ivan Látal

-- Několikrát za rok hudební škola pořádá koncerty, kde děti ukáží, co se naučily. -FOTO: archiv P. Hokra

FOTO: Míša Pech

-- Tuto fotografii Míši Pecha můžete vidět
na výtvarné výstavě LIDICE 2017. --
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Letní Barevná Školka
má o prázdninách
otevřeno
V MŠ na Barevném ostrově bude už potřetí
otevřen prázdninový provoz Letní Barevné
Školky, a sice od 10. 7. až do 4. 8. Stejně
jako loni bude o skupinu 15 dětí od 3-8 let
pečovat tým čtyř pedagogických průvodců.
Taktéž nás po celé čtyři týdny budou rozveselovat svou přítomností canisterapeutické
fenky Fidorka a Borůvka. Děti si je minulý
rok velmi oblíbily a často se nemohly dočkat
jejich příchodu. Svou návštěvou nás také
obohatí přátelé LBŠ se svými aktivitami, připravovány jsou výlety, toulky mokropeskou
přírodou a oblíbené plavby přívozem.
Letošní program LBŠ nese název Poklady
v nás a je připravován v duchu pěti lidských
vlastností - Přátelství, Odvaha, Radost, Fantazie a Moudrost.
Témata:
10. 7. - 14. 7. Barevné pavučinky her - Přátelství
17. 7. - 21. 7. Jógování s Lucinkou - Radost
24. 7. - 28. 7. Výlety do Vesmíru - Fantazie
31. 7. - 4. 8. Šťastné dny na ostrově pokladů - Moudrost
Cena za týden činí 2.900 Kč včetně stravy a doprovodného programu. Je možno se
přihlásit na jednotlivé dny v týdnu.
Novinka
Nově pak nabízíme pobytový týden od 17.
7. do 21. 7. Dobrodrůžo s Filipem na Božím
Daru. Děti mohou v tomto týdnu posilovat
svoji odvahu. Cena pobytu činí 4.000 Kč
včetně stravy a doprovodného programu.
Kontakt: Liana Leah Nová tel. 739 371 672
po 17. hodině, Eva Jurenková tel.
605 575 543 po 15. hodině, barevnaskolka@gmail.com, FB: Letní Barevná Školka.
Za tým LBŠ
Eva Jurenková

Povolání a řemesla
V rámci tematického projektu "Povolání a řemesla" jsme 7. března navštívili firmu ŠIBA, která
v Černošicích sídlí a vyrábí mimo jiné i pouzdra
na hudební nástroje. Tímto chceme moc poděkovat panu Barchánkovi, který se nás ujal
a celou firmou provedl a ukázal nám, co vše
firma vyrábí. Byli jsme překvapeni, kolik profesí
vlastně je zapotřebí, než vůbec může výrobek
do prodeje. Děti poznaly zámečníky, truhláře,
čalouníky, tiskaře a ze všeho nejvíce se jim líbily
švadlenky, které všem dětem ušily během chvilky peněženky.
Všem pracovníkům moc děkujeme za jejich
vstřícnost a firmě ŠIBA přejeme čím dál více zákazníků. Jen je škoda, že už se nám odstěhují
o pár vesnic dále.
Za kolektiv učitelek z Barevného ostrova
Jitka Soukupová a Monika Beranová

20

Zeptejte se dětí, proč je tak skvělé chodit
činnostech. Moc nás těší, že stejný program můdo Kryštofa
žeme nabídnout i prvňáčkům ve školním roce
„V KRYŠTOFovi je legrace a bezva parta kamarádů. Na každý měsíc je pro nás připravené super
téma, hodně čteme knížky, zpíváme, tvoříme a řádíme. Tak třeba v únoru jsme s KRYŠTOFem navštívili
Filipíny a Anglii, v březnu jsme prochodili Království
pohádek a příběhů. A v dubnu už prý bude jaro, tak
to budeme bádat o přírodě,“ svěřuje se Kačka.
Anglická školka KRYŠTOF otevřela své brány
dětem v roce 2003 jako pravděpodobně první svého druhu na Praze-západ. Komunikačním jazykem
je u nás angličtina v podání rodilých mluvčí, které
velice pečlivě vybíráme. Naši lektoři Reese a Jan
prožívají s dětmi ve školce celý den. Rozvíjejí děti
po stránce emocionální i sociální, zlepšují jejich
jemnou a hrubou motoriku, podporují jejich tvořivost a budují širokou komunikační i vědomostní
základnu. Individuálně tak pomáhají dětem objevovat svět. Zároveň jsou jejich průvodci při běžných
denních činnostech jako stolování, oblékání, pobyt
venku… Angličtina je tak pro naše děti samozřejmou součástí všech aktivit a činností a je radost
sledovat, jak je komunikace v ní pro děti přirozená
a snadná.
Radujeme se z toho, že se nám tento školní rok
podařilo mimo jiné upevnit spolupráci se základní
školou v Černošicích. Dvacet žáků 2. třídy zde pokračuje ve zdokonalování svých jazykových schopností – a to nejen v rámci předmětu angličtiny, ale
nově i v prvouce, výtvarné výchově a praktických

2017/2018. Také pro tyto děti bude angličtina přirozenou součástí jejich života.
V KRYŠTOFovi si užíváme i o letních prázdninách. Pro školkové i školní děti připravujeme na
červenec docházkové a pobytové tábory. Témata
jako TRY THIS! Science Lab, 5 REASONS Why
Animal Moms Are Awesome, BLACK AND WHITE
World a HARRY POTTER určitě lákají nejen vaše
děti.
Přidejte se k nám! Staňte se našimi přáteli na
Facebooku! Podívejte se na naše stránky www.
klckrystof.cz ! – BUĎTE S VAŠIMI DĚTMI ZNOVU
DĚTMI!
Marcela Polová
FOTO: archiv KLC Kryštof

-- V KRYŠTOFovi je legrace --

ZUŠ OPEN 2017 poprvé v České republice
i v Černošicích
Základní umělecká škola – dříve Lidová škola
umění – často nenápadné, i když velmi důležité místo každé obce. Zcela jedinečný způsob
uměleckého vzdělávání, který je unikátní nejen
v Evropě, ale i na celém světě. Nikde jinde totiž
nenajdete součást státního školství, která systematicky vzdělává mladé lidi v uměleckých disciplínách – hudbě, tanci, divadelně-dramatických
žánrech a výtvarném umění. A to vše za velmi příznivé školné a přitom s kvalitními kantory, kteří se
nejednou stali vzory a inspirací pro malé žáčky. Ti
se pak často v dospělosti sami vydávají na konzervatoře a akademie, aby se stali profesionály
v daném oboru.
Právě proto, aby se na ZUŠ nezapomínalo,
vznikl projekt ZUŠ OPEN, který zaštítila operní
pěvkyně Magdaléna Kožená a její nadační fond.
ZUŠ OPEN má za cíl přiblížit a popularizovat základní umělecké školy, jakožto základní kameny
uměleckého vzdělávání.
30. květen tedy bude po celé republice patřit
základním uměleckým školám a jejich programu
pro veřejnost. Samozřejmě, že v Černošicích
u toho nebudeme chybět! A na co se můžete těšit? V dopoledních hodinách to budou koncerty
pro mateřské školy v kapličce sv. Václava v Mokropsech a v budově ZUŠ Černošice. A odpoledne ožije černošický veřejný prostor hudbou,
tancem a tvořením. Můžete se těšit na netradiční
vystoupení hudebníků v centru Černošic kolem
nádraží. Vrážské prostranství u lavičky Václava
Havla bude patřit tanečnicím. V přípravách je i ne-

otřelá prezentace výtvarného oboru. Nejen tento
den vás rádi přivítáme na výstavách výtvarného
oboru v již zmíněné kapličce a výstavě fotografií
oddělení FOTO – škola vidění v kavárně a vinotéce Cellarius. Den bude zakončen audiovizuálním programem v Club Kině, kde si poslechnete
skladby učitelů školy a žáků, kteří po studiu v naší
ZUŠ zamířili na konzervatoř.
Další informace najdete na webu www.zusopen.cz a více o programu v Černošicích budeme postupně zveřejňovat na www.zuscernosice.
cz/zusopen17/.
Nic dalšího už neprozradíme. Těšte se na
květnové číslo IL, kde se dozvíte všechny
podrobnosti.
Za organizační tým ZUŠ OPEN 2017 Černošice
Magdaléna Voldřichová
www.zuscernosice.cz
www.facebook.com/zuscernosice

z města a okolí

Krátké zprávy
ze základní školy
Únor se nesl v černošické škole v duchu sportovních i vědomostních soutěží, v nichž se naši
žáci umístili na velmi pěkných pozicích. Nejlepšího výsledku dosáhla Petra Tumpachová v Olympiádě v anglickém jazyce (více viz níže). Ani
v zeměpisu jsme nezůstali pozadu - Jan Kraus
postupuje ze druhého místa také do krajského
kola (více viz níže). Matematická soutěž Pythagoriáda má za sebou zatím pouze školní kolo,
odkud postupuje patnáct úspěšných řešitelů do
kola krajského, které proběhne v květnu. Také

Naši školu dále reprezentovali: Alma Mehič
(6. místo), Ester Johanovská (7. místo) a Vojtěch
Frydl (18. místo).
Všem žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a GRATULUJEME!
Okresní kolo Zeměpisné olympiády
V okresním kole Zeměpisné olympiády, které
proběhlo v Hostivici 21. února 2017, se neztratili
ani žáci z Černošic. Druhé místo a POSTUP DO
KRAJSKÉHO KOLA VYBOJOVAL ŽÁK 6.B JAN
KRAUS, žákyně 6.D Ema Morávková se v této
kategorii A umístila na 9. místě. V kategorii B
se žákyně 7.D Ester Johanovská umístila na 4.
místě a Anna Václavková ze 7.A na 6. místě. Kategorii C zastupoval Miroslav Koníček z 9.A, ten
obsadil 10. místo. Školní kolo si mohli vyzkoušet
všichni žáci 6. a 7. ročníků, a tak možnost ověřit své geografické znalosti dostalo takřka 200
dětí. Základní školu Černošice reprezentovali
opravdu ti nejlepší.
V Zeměpisné olympiádě nejde ani tak o faktografický přehled, děti musí být schopny fakta
vyhledávat a logicky kombinovat, stejné cíle si
klade i výuka zeměpisu na škole, a tak možnost
porovnat výsledky výuky s ostatními školami
okresu Praha-západ je jasnou volbou.
Luděk Svoboda

v okresním kole turnaje v basketbalu bodovala
obě naše družstva - dívky vyhrály a chlapci skončili druzí. Všem žákům gratulujeme a děkujeme
za vzornou reprezentaci školy!
Další dvě sedmé třídy vyrazily na lyžařský výcvik v Jizerských horách, kde si vyzkoušely své
dovednosti v lyžování i snowboardingu. Prvňáci
i druháci pokračují ve svých kurzech bruslení a plavání. A žáci druhého stupně se v rámci
primární prevence přímo ve škole dozvěděli, co
všechno obnáší práce sociálního kurátora.
Zápis do prvních tříd proběhne letos až v dubnu, konkrétně v úterý 4. 4. a ve čtvrtek 20. 4.
2017, vždy v čase 14 – 18 hodin (více informací
na www.zscernosice.cz).
Michaela Šlesingerová, tisková mluvčí školy

Obnovená tradice setkání žáků 5. ročníků
s panem starostou
Pan starosta Filip Kořínek žáky vítal sám již ve
dveřích Městského úřadu Černošice. Poté jsme
se přesunuli do zasedací místnosti a poslechli
si, co obnáší práce starosty, městských zastupitelů a rady města. Pan starosta pomocí interaktivní tabule žákům představil webové stránky
města Černošice a ukázal jim, kde mohou najít
informace, které by je mohly zajímat. Následně
odpovídal na dotazy, které si pro něj připravily
samy děti. V závěru žáci i paní učitelka obdrželi
drobný dárek a setkání bylo završeno průchodem kancelářemi celého úřadu.
Dětem se setkání s panem starostou
zamlouvalo.
z reakcí dětí:
...dozvěděli jsme se, jak je těžké být starostou,
kde se plánují stavby. Za 5 let se může stát povodeň. Viděli jsme i 100letou povodeň, když
jsme z naší třídy ještě nikdo nežili...
Sára, 5.D

...bylo to pěkné, každý ze třídy se na něco zeptal. Třeba jestli se něco bude stavět atd. Ukázal
nám, jaké byly povodně a provedl nás úřadem.

Pan starosta dal každému sluchátka nebo tužku,
měli jsme na výběr...
Valentýna, 5.D

...u pana starosty to bylo moc super. Pan starosta nás vítal ve dveřích. V konferenční místnosti
nám řekl vše o Černošicích. Dozvěděli jsme se
i co se bude stavět u školy...
Sárka, 5.D

...když jsme přišli k úřadu, budova na mě moc
hezky nepůsobila, ale tento dojem se změnil,
když pan starosta začal přednášet o povodních,
škole...
Jolča, 5.B

...na návštěvu pana starosty jsem se velmi těšila. Měla jsem vysoké očekávání. Vše se mi
nakonec líbilo...
Jana, 5.B

...návštěva byla zajímavá a zábavná. Nejvíc se mi
asi líbila mapa s povodněmi. A taky se mi líbila
mapa s atletickým oválem...
Lukáš, 5.B

Černošický běh školní knihovně pomohl nakoupit knihy
Díky podzimnímu Černošickému běhu, jehož
pořadatelé předali naší škole v říjnu dar 18.100
Kč, mohla školní knihovna nakoupit o něco více
titulů než v minulých letech. Částka je po půl
roce již téměř vyčerpaná, zakoupilo se 92 knih
a 58 časopisů. 65 knížek tvoří 3 tituly společného čtení pro 1. stupeň: Hustej internet, kniha,
která vtipnou formou provede čtenáře úskalími
a nebezpečími, jež číhají na internetu na děti
i dospělé, dále knihy Začarovaná třída a Vítej,
Karle! od renomované autorky Ivony Březinové, od které v knihovně přibyly ještě knihy Řvi
potichu, brácho a Útěk Kryšpína N. s tématem
autismu a šikany. Také jsme mohli pokračovat
v předplatném časopisů Raketa a komiksového
Bublifuku (máme všechna čísla). Zakoupili jsme
také výpravné knihy s výtvarnou tématikou: Jak
se dělá galerie, Průvodce neklidným územím
(na obou pracoval černošický výtvarník David
Böhm) nebo Gombrichovy Stručné dějiny světa
pro mladé čtenáře a další tituly i pro starší čtenáře: 12x Shakespeare, Nová planeta, a také
E-den či Život k sežrání od Mikäela Oliviera.
Oproti předchozím letům se díky novým prostorám, otevřeným přesně před rokem, stala
knihovna součástí života školy a děti do ní rády
a často chodí. Půjčování je zdarma pro všechny
žáky naší školy.
Simona Kysilková Šnajperková,
školní knihovnice

FOTO: M. Šlesingerová

Okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce
22. února se v Dolních Břežanech uskutečnilo okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce.
Naše žákyně PETRA TUMPACHOVÁ obsadila
v tomto kole PRVNÍ místo a postupuje do kola
krajského!
Celkem soutěžilo 66 žáků z 19 základních
škol našeho okresu Praha-západ. Olympiáda byla sestavena z gramatického testu, čtení
s porozuměním, poslechového testu a komunikačních dovedností. Po absolvování testů postupovalo prvních deset nejlepších řešitelů ke
kategorii – speaking.
-- Sedmáci si lyžák pořádně užili. --
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Jeden strom
…na horách
Březen je tradičně měsícem, kdy rodiče s dětmi ze školky a školy Jednoho
stromu a Lesní školky Na dvorečku vyjíždějí společně na lyžařský výcvik do
Krkonoš. Naším oblíbeným místem je Černá hora v Krkonoších, která je
pro nás ideálním azylem nejen proto, že je zde vždycky sníh, skvěle upravené běžecké tratě, ale i pan správce Černé boudy, kterému nevadí malé
děti. Ono to totiž není samozřejmé!
I v březnu 2017 tomu nebylo jinak. Celkem 130 dětí a rodičů z Jednoho
stromu od 4. do 18. března vyrazilo tam, kde je jim několik let dobře.
A co to znamená? Že si leckteré děti sáhnou na dno svých sil, aby
ovládly lyže nebo běžky a zase o kousek vyrostly. Že si rodiče dají tradiční
noční jízdu na běžkách, protože sjezd na běžkách po tmě do zasloužené
hospody je prostě neopakovatelným zážitkem. Že si večer sednete kolem
stolu, abyste si zahráli „aktivity“, i když víte, že předvést pantomimicky akční rádius prostě nedáte. Přesně pro tyhle okamžiky se do hor několik let
vracíme a doufáme, že tomu bude tak i příští rok. Protože víme, že to jsou
momenty, které nás sbližují a tvoří komunitu Jednoho stromu.

… zve v dubnu
Na přednášku předního psychologa Pavla Říčana s názvem Spiritualita
ve výchově a vzdělávání. Přednáška proběhne 3. 4. od 17 hodin v Komunitní škole Jeden strom (Střední 367, Černošice). Vstupné 200 Kč.

…chystá na léto 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...
• 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.
2x FOTO: archiv Jednoho stromu

-- Co by to bylo za hory bez sáňkování
a bobování… -22

-- Z Jednoho stromu vyrazili na lyžařský výcvik na Černou horu do Krkonoš. --

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.
• 10. - 14. 7. Po stopách až tam, kde příroda zpívá
POBYTOVÝ TÁBOR pro děti ve věku 7-12 let
Kde: Nebákov, Český ráj
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.
Alena Laláková, ředitelka školy Jeden strom
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Hokejisté „A“ dokráčeli až do semifinále

Sezóna se ze začátku nevyvíjela dobře
Bohužel ihned v přípravě se zranil V. Krudenc,
od kterého se hodně očekávalo. Toto zranění,
jakoby předpovědělo děj této sezóny. I tak tygři
z Černošic vstoupili do sezóny skvěle a vypadali
jako dravá a hladová šelma.
Po čtyřech vítězstvích v řadě byli na špici
a všichni očekávali, že vše půjde hladce. Bohužel tomu tak nebylo. Hráčům se nevyhýbala zranění a mnohdy četné absence si vybraly
svou daň. Mužstvo přestalo pravidelně bodovat
a nutno podotknout, že se k některým vítězstvím
spíš protrápilo. Bylo až s podivem, že v sestavě,
v jaké hráli některá utkání, dokázali uhrát solidní výsledky. Asi nejhorší výkon předvedli doma
před Vánoci, kdy podlehli poslední Příbrami.

FOTO: archiv SK Černošice

-- Sezóna začala slibně, pak ale přišly zápasy, které byly spíš trápením. Přesto se černošické „áčko“
probojovalo až do semifinále. --

Obrat nastal po Vánocích
Avšak všechno zlé je k něčemu dobré a po
vánoční přestávce doma jasně přehráli první Benešov a odrazili se k lepším výsledkům. V poklidu si udrželi 5. místo zajišťující play off.
Do vyřazovacích bojů šli proti velmi ambicióznímu teamu z nedalekého Králova Dvora, který
se před sezónou netajil ambicemi bojovat o postup do 2. ligy. Naši borci zvládli dvojzápas na
jedničku a po strhujících hokejových bitvách
postoupili do semifinále, kde na ně čekal vítěz
základní části ze Slaného. Ačkoli podali velmi

Letní soustředění oddílu KARATE Černošice
– příměstské a týdenní
I v letošním školním roce završí náš oddíl Karate Černošice svou již devátou cvičební sezónu
dvěma soustředěními. Příměstské, které je určeno pro naše menší karatisty, proběhne ve
dnech od pondělí 10. do středy 12. července
v černošické sokolovně. Svá dítka můžete přihlásit jen na dva či jeden den a jejich předchozí zkušenost s karate není podmínkou. Program je pestrý, cvičíme karate, sportujeme,
hrajeme hry a tvoříme.
Týdenní soustředění, které se uskuteční
v termínu od soboty 15. do pátku 21. července, proběhne již tradičně na šumavském
FOTO: archiv Karate Černošice

dobrý výkon a bojovali až do posledních vteřin,
na svého rivala nestačili a ukončili svou pouť těsně před branami finále.
Rád bych poděkoval všem hráčům za tuto sezónu a pevně věřím, že i příští rok budou všichni
hrdě hájit žlutomodré barvy. Na závěr je třeba
vyzdvihnout i naše diváky, kteří chodili v hojeném počtu a podporovali naše hráče a to i na
venkovních zápasech, kde jsou suverénně nejpilnějšími fandy z celé soutěže.
Za A team žlutomodrých tygrů
Pavel Jahelka

Memoriál
Věry Čáslavské

Špičáku a bude zaměřeno na rozvoj a zlepšení
dovedností karate a celkové sportovní a týmové vyžití v krásné horské přírodě.
Stále přijímáme do našeho oddílu nové
členy. Přijďte si karate nezávisle vyzkoušet na
některý z tréninků, které probíhají v pondělí
a v pátek v místních tělocvičnách.
Rádi Vás uvidíme a zodpovíme veškeré
Vaše dotazy!

Kdy: sobota 8. dubna, 9.00-17.00
Kde: Hala Věry Čáslavské u ZŠ Černošice
Zveme všechny příznivce sportovní gymnastiky na Memoriál Věry Čáslavské. Závody
budou probíhat na akrobatickém pásu, kde
budou předvádět své sestavy jak ženské, tak
mužské složky a dále budou závodit děvčata
a ženy na kladině a chlapci a muži na kruzích.

Andrea Bergmanová
info@karatecernosice.cz
www.karatecernosice.cz

Něco málo o sportovní gymnastice
… je součástí olympijského programu od
roku 1896, od Olympijských her v Athénách,
jako samostatná sportovní disciplína se začala rozvíjet v 19. století. Sportovní gymnastika
se bez přestání rozvíjí a neustále jsou k vidění nové prvky, vazby a dovednosti. Komu se
tento sport jednou zalíbí, těžce ho opouští,
jelikož představuje pro každého nepřeberné
množství možností.
Eliška Formánková
-- Hala Věry Čáslavské se stane dějištěm
gymnastických závodů. -FOTO: Petr Kubín

Hokejisté černošických tygrů navázali na předešlé sezóny a opět se srdnatě bili o mety nejvyšší.
Po loňské finálové účasti byla před hráči černošického „áčka“ velká výzva, a to obhájit svou
účast ve finále.
Vzhledem k několika odchodům (bratři Petráčkové odešli do Rakovníka), ukončení kariéry Jardy Kahánka a přerušení na jednu sezónu
(Urbančík a Sobotka), studium v zahraničí, se
zdál tento úkol jako velmi složitý. Naštěstí se povedl příchod tří odchovanců (Krudenc, Vladyka
a Dostál) a Teubnera z Jesenice. Vypadalo to,
že mužstvo bude mít svou sílu.
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Zprávy
ze Sokola
KARNEVAL V SOKOLE
Hudba, tanec, hry, soutěže, odměny a bezva atmosféra – to vše zažily děti, které přišly převlečené v maskách na karneval do Sokola v neděli 12.
března. Celým programem provázel děti DJ Kasan. Nechyběla promenáda v maskách, z nichž
porota složená z rodičů vybrala 3 nejlepší. Kdo
si zakoupil lístky do tomboly, mohl vyhrát i několik
cen najednou. Žádná z masek neodešla s prázdnou. Děkujeme všem rodičům, že pomohli dětem
vyrobit nádherné kostýmy a přišli s nimi strávit
pěkné odpoledne do Sokola.
Naši nejmenší si pak užili karneval poslední
únorový den, a to při hodině cvičení pro rodiče
s dětmi. Tento minikarneval pořádáme každý rok
pro naše nejmenší děti, které chodí pravidelně
cvičit každé úterý dopoledne i odpoledne. Umožňujeme tak i těm nejmenším se předvést v kostýmu zvířete, strašidýlka či nejrůznějších povolání.
Fotografie z obou akcí najdete na www.sokolcernosice.cz.
Petra Frýdlová

Sokolský turistický výlet 2017
Tělocvičná jednota Sokol Černošice pořádá v sobotu 22. dubna tradiční jarní turistický výlet. Letos
se vypravíme do Českého středohoří a navštívíme
bývalou sopku Lovoš, která je významnou domi-

-- Z tolika masek bylo obtížné vybrat ty nejhezčí… --

nantou města Lovosice. Výlety v minulých letech
byly pořádány hlavně pro seniory, mohou se však
zúčastnit i mladší zájemci.
Autobus nás doveze z Černošic do Malých
Žernosek, odkud půjdeme Opárenským údolím
po cyklostezce a dál po modré značce vystoupáme na vrch Lovoše. Až si vychutnáme kruhový
výhled a také se občerstvíme v chatě na vrcholu,
budeme sestupovat po žluté značce směr Bílinka
k autobusu. Pro koho by bylo stoupání do kopce
moc namáhavé, může se projít Opárenským údolím a po cyklostezce dojít k autobusu.
Cena zájezdu je 250 Kč. Přihlášky přijímá
Hana Fořtová, platba předem v hotovosti v pondělí
a středu v sokolovně před 9. nebo po 10. hodině,
v DPS v úterý před 9.30 nebo po 10.30 hodin.
Přihlášky i na mailové adrese sokol.cernosice@volny.cz a telefonicky na 251 64 04 49 nebo
736 222 522 (raději poslat SMS, na neznámé
číslo nereaguji).
Hana Fořtová

-- …dráček je jednou z těch oceněných. --

3x FOTO: archiv Sokol Černošice

Ledový trojlístek
-- Nejmenší děti měly karneval vlastní. Proběhl poslední únorový den. --

inzerce

Kdy: 1. dubna
Kde: zimní stadion
Kraso brusle Černošice, černošický oddíl krasobruslení si dovoluje co nejsrdečněji pozvat všechny příznivce krasobruslení na naše
první mezioddílové pohárové
závody. Přijďte nás podpořit!
Své dovednosti si na apríla poměří závodníci všech věkových
kategorií z celé republiky.
Součástí této celodenní akce
- významné nejen pro náš krasobruslařský oddíl, ale i pro
černošický stadion a město
Černošice – bude také jarmark. Nenechte si ujít tuto originální příležitost, jak se potkat
s přáteli.
Přijďte nám zafandit!
Za oddíl Kraso brusle
Černošice
Anika Koukolová
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Netradiční místa se otevřou na Den Země
Kdy: neděle 23. dubna od 14.00
Kde: sraz u cukrárny Hájek a Hájková
Den Země s černošickou TOP 09 proběhne
tentokrát v neděli 23. dubna 2017 od 14 hodin.
A jaký že program jsme pro Vás letos připravili?
• 14:00–15:30 hodin
Vycházka po netradičních černošických zajímavostech
Navštívit můžete vodní elektrárnu Na Bluku,
mokropeský statek a mokropeskou kapličku,
železniční most, černošický jez, bronzovou podobu tzv. sochy pod vodou v zahradě Štětkovy
vily (Dr. Janského 411), místo s prostřelenou
kolejnicí připomínající útok kotlářů na konci 2.
světové války (Dr. Janského, na 14,8 km trati)
a skautskou klubovnu na černošické straně jezu
s možností zhlédnout některé historické materiály oddílu. A možná se vydaří v rámci procházky
ještě nějaký bonus. Na každém z těchto míst
bude k dispozici průvodce, který na požádání
poskytne odborný výklad. Vycházku o délce 6

km lze absolvovat pěšky, na kole, koloběžce
či bruslích, celou či její vybranou část, individuálně nebo ve skupině (společný start skupinové vycházky je ve 14.00 od cukrárny Hájek
a Hájková).
Program dále pokračuje v Club Kině a na zahradě sokolovny:
• 15:30 hodin
Černošice, město na hranici CHKO
přednáška zástupce CHKO Český Kras
• 16:00 hodin
Proč se říká Na Bluku?
přednáška Ing. Huberta Poula o původu některých místních pojmenování
• 16:30 hodin
Prezentace výsledků fotoankety, losování
výherců
• 17:00–18:00
Táborák za doprovodu kytar, opékání buřtů
Těšíme se na setkání s Vámi!
Za černošickou TOP 09 Martina Řehořová

FOTOANKETA odhalí nedostatky Černošic
Každý, kdo žije v Černošicích, zde má jistě svá
oblíbená místa, ale i zákoutí, která se mu nelíbí
vůbec.
Zveme Vás k účasti ve FOTOANKETĚ, kde
můžete neformálně vyjádřit své názory na
naše město. Zúčastnit se může každý, kdo
nafotí dva snímky: jeden pozitivní (z místa,
které se mu v Černošicích líbí), druhý negativní (z místa, které se mu zde nelíbí). Soutěžit
mohou jednotlivci, ale i rodiny, spolky, třídy
apod. Fotografie lze opatřit slovním popisem
v rozsahu do 120 znaků. Snímky zašlete do
pátku 21. dubna 2017 do 24:00 hodin na emailovou adresu nasecernosice@gmail.com.
Podmínkou účasti je souhlas se zveřejněním

zaslaných fotografií a jejich využitím pro účely fotoankety. Fotografie s vyobrazením osob
nebo odporující dobrým mravům budou vyřazeny. Do soutěže se přijímají i fotografie zhotovené mobilním telefonem.
Prezentace zaslaných snímků a vylosování
vítězů, kteří obdrží ceny, proběhne v rámci
akce Den Země 2017 s černošickou TOP 09
v neděli 23. dubna 2017 (16:30–17:00 hodin). S výsledkem fotoankety následně místostarosta Ing. Petr Wolf seznámí městskou
radu, aby byli naši představitelé dobře informováni, jak černošičtí občané vnímají své bezprostřední okolí.
Za TOP 09 Černošice Michaela Voldřichová

Čarodějnické opékání buřtů s Třehuskem
Kdy: čtvrtek 4. května od 14.00
Kde: park za DPS
Ve čtvrtek 4. května Vás srdečně zveme do
parku za Domem s pečovatelskou službou,
kde od 14 hodin vystoupí staročeská kapela
Třehusk. Ta zahraje známé písně k poslechu
a k tanci. Po celou dobu akce bude možné využít místní ohniště k opékání buřtů, které bu-- Dobře pobavit se dá v každém věku. --

dou zajištěny personálem DPS. Stejně jako
v loňském roce bude i letos vyhlášena soutěž o nejhezčí kostým čarodějnice, případně
čaroděje! Při nepříznivém počasí se sejdeme
ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou. Vstupné dobrovolné.
Těšíme se na Vás.
Miroslav Strejček, ved. DPS
FOTO: archiv DPS (2016)

Duben
v MC Mraveniště
• 7. 4. Nese, nese zajíček košík plný vajíček - vyrobíme si stojánek na kraslice.
• 14. 4. Vejce, štětec, barvička – malujeme vajíčka.
• 21. 4. Haló, všichni vstávejte! Jaro opět
vítejte - namalujeme prstíky jarní kytičku.
• 28. 4. Letí brouček přes palouček, poleť
broučku mezi nás - vytvoříme si broučka.
Každou středu v dubnu (5., 12., 19.,
a 26.) můžete navštívit odpolední volnou
herničku v MŠ Barevný Ostrov. Školka se
nachází na konci ulice Na Vápenici. Vstup
bočním vchodem vpravo od hlavního vchodu. Scházíme se ve žluté třídě od 16-18
hod. Vstupné 50 Kč / pro rodinu.
MC Mraveniště můžete navštívit každý
pátek vždy od 9 do 11 hod. 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

Velikonoční svátky
v římskokatolické
farnosti
Poslední týden před velikonocemi nazýváme Svatým týdnem. Probíhá duchovní příprava na nastávající svátky. V pondělí 10. 4. od 17 hodin jsou
k dispozici kněží k rozhovorům a přijetí svátosti smíření (v kostele Nanebevzetí Panny Marie a v MaNě
v Černošicích).
Ve středu 12. 4. se koná tradičně křížová cesta
v areálu na Skalce nad Řevnicemi, které se pravidelně účastní rodiny z Dolního Poberouní. Z parkoviště na silnici mezi Řevnicemi a Mníškem se
vychází v 19 hodin.
Velikonoční triduum začíná ve čtvrtek 13. 4.
a nazývá se Zelený čtvrtek. Připomínáme si poslední večeři Ježíše s apoštoly. Slavnostní mše sv.
v Černošickém kostele se koná v 18 hodin.
Velký Pátek připadá na 14. 4. Církev si při pohledu na kříž připomíná vlastní zrození a poslání, aby
ke všem národům rozšířila blahodárné účinky umučení Krista a vzdala díky za tento dar. Tento den
společně uctíme velkopáteční bohoslužbou v Radotínském kostele sv. Petra a Pavla v 15 hodin.
Bílá sobota 15. 4. končí slavnostní velikonoční
vigilií, která se koná v Třebotově v kostele sv. Martina od 20 hodin a začíná žehnáním ohně a velikonoční svíce. V tuto chvíli si připomínáme vzkříšení
Ježíše Krista.
Nedělní mši sv. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
16. 4. slavíme v černošickém kostele od 10.30
hodin (v Radotíně 8.30 hodin).
V následujícím týdnu se konají bohoslužby takto: velikonoční pondělí 17. 4. v Radotíně od 8.30
hodin, středa v Černošicích od 18 hodin a v pátek
v Radotíně od 18 hodin.
Hubert Poul
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Pojeďte s námi do Gerbrunnu!
Spolek pro partnerství evropských měst pořádá
zájezd do partnerského města Gerbrunnu a zve
všechny, kteří by měli zájem, aby jeli s partou
dobrých přátel do hezkého bavorského městečka v sousedství historického Würzburgu. Autobusový zájezd proběhne ve dnech 22. – 25.
června. Je to blízko prázdnin, tak můžete s sebou vzít i děti! Protože ubytování je v rodinách
(dorozumění německy, anglicky, výjimečně česky a rukama nohama), je třeba, abyste dali na

e-mail houstecka@volny.cz včas vědět, že máte
zájem, kolik by jelo osob a kterým jazykem by
probíhala komunikace.
Na zájezd budeme vybírat zhruba 500 Kč,
což závisí na počtu zájemců a tím velikosti autobusu. S sebou je třeba si vzít pár euro na obědy a případné nákupy, jinak ubytování, snídaně
a večeře je zdarma v rodinách. Proto bývá dobrým zvykem, že pro ubytovatelskou rodinu vozíme malý dárek.

Je možné v tomto termínu jet i vlastním autem,
ale i tak je potřeba se na uvedeném e-mailu přihlásit, abychom mohli zajistit ubytování.
Jsme si jisti, že naši bavorští přátelé pro nás
připraví bohatý program. Při společných akcích
bude k dispozici překlad. Pojeďte s námi, bude
veselo, a poznejte přátele, kteří mají s Černošicemi kontakt už víc jak 20 let!
Hana Houštecká

Kam za kulturou, zábavou a vzděláním - v Černošicích
duben
1. 4.

Ledový trojlístek – mezioddílové krasobruslařské závody, jarní trhy jako doprovodný program
(od 9.00)

7.30-18.00, zimní stadion

1. 4.

Jarní zabijačkové trhy na Vráži

9.00-13.00, náměstí Centra Vráž

1. 4.

Ida Zalewska – zpěv, Kuba Pluźek – piano – jazzové vystoupení

20.00, Městský sál na Vráži

1. 4.

NaŽivo! MC GEY & Krudanze + Faky

20.00, Club Kino

6. 4.

Divadelní festival: Křoupat zdravě - dá se hravě (pro školy) - představení Michaely Dolinové
a Milana Duchka

10.00, Club Kino

6. 4.

Divadelní festival: Hudební Hollywood s programem

20.00, Club Kino

7. 4.

Divadelní festival: Tenhle trapas nepřežiju aneb ten řízek nezvedej (pro školy) - Michaela
Dolinová a Ladislav Ondřej

9.00 a 11.00, Club Kino

7. 4.

Divadelní festival: Příběhy obyčejného šílenství - Divadelní sekce Praha

20.00, Club Kino

8. 4.

Memoriál Věry Čáslavské – závody sportovní gymnastiky

9.00-17.00, Hala Věry Čáslavské u ZŠ

8. 4.

Divadelní festival: Jak se nezbláznit - zaručený návod, jak nezešílet z partnerských vztahů,
Voživot

20.00, Club Kino

8.-30. 4.

Výstava Třeštík – Látal – Slováček: Kresby-obrazy-foto

Mokropeská kaplička sv. Václava

9. 4.

Divadelní festival (pro děti): O zlaté rybce - Divadlo Úsměv

16.00, Club Kino

14. 4.

Houpací kůň / 13 let výročí - koncert

20.00, Club Kino

19. 4.

Zasedání zastupitelstva

19.00, Club Kino

20. 4.

Mrzák Inishmaanský - Divadlo Akorát

19.30, Club Kino

21. 4.

Narozeniny a jiné vylomeniny

19.00, Club Kino

22. 4.

Kola a motory - jaro 2017: jarní sraz všeho, co má kola a motor

14.00, Club Kino

22. 4.

Bardolino „Mystický sever a divoký východ“ - koncert

20.00, Club Kino

23. 4.

Den Země (akce černošické TOP09)

15.30-18.00, u Club Kina

23. 4.

Bachova Velká mše h moll – Černošická komorní filharmonie a Pražští Pěvci

18.00, kostel Nanebevzetí Panny Marie

28. 4.

Escualo kvintet - Tango argentino

20.00, Club Kino

29. 4.

Julia Šupíková – koncert klasické kytary „Od Baroka k Moderně“

Městský sál na Vráži

Čarodějnické opékání buřtů s Třehuskem – pořádá Dům s pečovatelskou službnou

14.00, park za DPS

květen
4. 5.

v okolí
duben
8. 4.

Jarní trhy v Dobřichovicích

11.00-17.00, Zámek Dobřichovice

8. 4.

Dobřichovická míle – běžecký závod pro všechny věkové kategorie, prezentace od 14.00
do 17.00, podle kategorie; doprovodný program

od 13.00, park Dobřichovice

22. 4.

Trans Brdy České spořitelny – součást série cyklistických závodů Kolo pro život, pro všechny věkové kategorie, celodenní akce, doprovodný program

Start na louce u řeky v Dobřichovicích

30. 4.

Pálení čarodějnic

19.45, prostor u Srubu na hrázi, Lety

Facebook / Kultura v Černošicích
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FOTO: archiv ČKF

-- Na Bílou neděli čeká příznivce klasické hudby nevšední zážitek. Na programu bude jedno z vrcholných děl hudebního baroka. --

Bachova Velká mše h moll v Černošicích
Kdy: neděle 23. dubna v 18.00
Kde: kostel Nanebevzetí Panny Marie
Na Bílou neděli zazní v černošickém kostele Nanebevzetí Panny Marie Velká mše h-moll
Johanna Sebastiana Bacha (1685-1750). Dílo
provede Černošická komorní filharmonie, sbor
Pražští Pěvci se sólisty pod vedením Stanislava
Mistra. Skladba patří k vrcholům hudebního baroka a svým rozsahem i dramatičností dosahuje
úrovně Janových pašií téhož autora, uvedených
v Černošicích v dubnu 2014.
Zuzana Růžičková, která se proslavila kompletním provedením a nahrávkou Bachových

cembalových skladeb a v současné době slaví
své 90. narozeniny, vystihla hudbu J. S. Bacha
jako hudbu řádu, která dává naději, že existuje
něco víc, než tento život na tomto světě, něco,
co nás bytostně přesahuje.
Bílá neděle je den, kdy nově pokřtění odkládají svůj bílý šat - symbol světla a novou zář,
která jim byla udělena, uvádějí do své každodennosti. Plamen pravdy a dobra, který v nich Pán
zažehnul, pečlivě střeží a do našeho světa vnáší něco ze zářivosti a dobroty Boží. Což v praxi
dává i zkušeným často pořádně zabrat, nehledě
na střety se zájmy těch, kteří dávají přednost zlu,

Výstava Kresby-obrazy-foto
Kdy: od 8. dubna do konce měsíce
Kde: Mokropeská kaplička
• Břetislav Slováček - SUPŠ Žižkov, absolvent DAMU, Divadlo na Vinohradech a Divadlo na Fidlovačce.
• Jiří Třeštík - Absolvent AVU, akademický
malíř a dlouholetý restaurátor Národní galerie Praha
• Ivan Látal - absolvent FAMU-KDT, ČST
a ČT, režisér, fotograf a pedagog
Tři tvůrce dala dohromady práce na dětských táborech, kde hrály černošické děti
divadlo. Spolupracovali na MASOPUSTECH
a POUTÍCH. Začátkem 90. let třikrát vystavovali: Velikonoční nadívání, Vánoční pábení
a Černošický dlouhý noce. Výtěžek z výstav
putoval na SOS vesničky.
Dělo se v improvizované galerii u Milatů
vedle cukrárny, kterou pro sebe nazvali Galerie jiřička. Přilepená hnízda nad vchodem tam
zůstala dodnes. Možná letos jiřičky opět přiletí. Vrátí se i po 25 letech společná výstava,
tentokrát v Mokropeské kapličce sv. Václava.
Zahájena bude v sobotu 8. dubna v 18 hodin
a potrvá do konce měsíce.

V květnu vás zde čekají fotografie českých
krajin Emanuela Otavského a následovat bude
expozice výtvarného oboru ZUŠ Černošice.
Ivan Látal

lži, strachu, lenosti, pýše a tmě nevědomí, která
to vše zahaluje, takže trochu inspirace největším skladatelem všech dob, který měl s obojím
přístupem bohaté zkušenosti, neuškodí.
Vstupenky budou v předprodeji v Minimarketu
u černošického nádraží a v kostele před koncertem, který podpořilo Město a ZUŠ Černošice
a farnost Třebotov.
Srdečně zveme všechny milovníky klasické
hudby.
Vladimír Kudela a Václav Polívka

ADHD u dětí
Kdy: 20. dubna v 18.00
Kde: ZŠ Kairos, Lomená 158,
Dobřichovice
Zájem o ADHD trvá. Po dvou úspěšných
přednáškách o ADHD a nových poptávkách, jsme se rozhodly zopakovat ADHD
u dětí, neboť problematika je velice palčivá
hlavně ve spojení s přípravou dětí na školu
v rámci mateřské školy a prvními roky ve
škole. Rády bychom tímto podpořily rodiče
a pedagogy, kteří se s těmito dětmi setkávají prakticky denně.
Přednášejícími budou opět uznávaní odborníci MUDr. Michal Goetz, Ph.D. a MUDr.
Petra Uhlíková. Přednáška bude doplněna
o konkrétní případy a rady, jak s těmito dětmi pracovat a jak je správně podpořit. Věříme, že zde najdete ty správné odpovědi na
vaše dotazy, vyjasnění vašich pochybností
a osvětlení celé problematiky, odnesete si
cenné rady a praktická doporučení, tak aby
pro vás práce s dětmi s ADHD byla snazší
a bavila vás.
Přednášku připravuje MŠ Zvoneček ve
spolupráci s RC Leťánek a ZŠ Kairos.
Jitka Nosková
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Program
duben 2017
1.4. v 20.00
NaŽivo! MC GEY & Krudanze + Faky
v Černošicích
Dávej bacha! Do Černošic přijede maestro
velký MC GEY z labelu Ty Nikdy představit svoji novou desku RλP-LIFE, která byla vyhlášená
nejlepší rapovou deskou roku 2016 a kterou
vytřel celé rapové scéně.... oči. Za pultem bude
Krudanze, autor hudby na desce, kterého můžete znát například i z projektu Crystal Kidz. Takže se připrav, MC Gey a Krudanze tě vezmou do
světa, odkaď se nevrací! Přijď si dát pořádnej
mejdan, z kterýho ti praskne hlava! Nadupaný
beaty, rapy co tě odnesou jinam. After s djs do
rána. Celou show navíc otevře místní mokropeský přízrak Faky, velký krotitel sviní. Vstup 150
Kč, do 26 let pouze 90 Kč.
6. 4. v 10.00
Divadelní festival
Křoupat zdravě - dá se hravě (pro školy) představení Michaely Dolinové a Milana
Duchka
Netradiční pohled na Jeníčka a Mařenku,
kteří byli u Ježibaby šťastní, protože mohli konečně jíst, co jim maminka zakazovala. To, že
ztloustli do neuvěřitelné šířky, svědčí o tom, jak
je přejídání nezdravé. Pomocí písniček, velkých maňásků a soutěže bude dětem zábavnou formou vysvětleno, co a jak „papat“, aby
to tělíčku prospívalo. Rada: Před představením
se najezte, ať se vám nesbíhají sliny. Bude to
k nakousnutí.
6. 4. v 20.00
Divadelní festival
Hudební Hollywood s programem
Všechny milovníky starého dobrého Hollywoodu zveme na komorní dramatickou jednoaktovou hru s dvacítkou dobových hollywoodských
šlágrů: „Mary Pickford – příběh lásky“. Hudeb-

ní snění je věnováno kdysi slavným hercům
Mary Pickford a Douglasi Fairbanksovi, kteří
na svém turné v roce 1926 zavítali i do Československa a setkali se s naším tehdejším prezidentem T. G. Masarykem. Muzikálové pásmo
je sondou do manželského života, světa úspěchů, vzletů a pádů. Všichni milovníci krásných
melodií jsou srdečně zváni. A pokud se vám
vybaví legendární hity kinematografu a hollywoodské továrny na sny, můžete si zazpívat
s představiteli titulních rolí.
Vstup 120 Kč, důchodci 100 Kč.
7. 4. v 9.00 a 11.00
Divadelní festival
Tenhle trapas nepřežiju, aneb ten řízek
nezvedej (pro školy) - Michaela Dolinová
a Ladislav Ondřej
Rychlá pomoc slušného chování v autě i na
rautu. Karel Louda je žák 8. B. Přichází do nové
školy v novém městě. Bojí se nového kolektivu,
nových učitelů, sousedů a HOLEK! Na pomoc
mu přijde paní RY-PO-SLUCH (Rychlá pomoc
slušného chování). Ukáže mu, jaké chyby dělá.
Navzájem se poznávají a mění. Z přísné dámy
se stane rozverná paní a z méněcenného kluka mladý muž s rozhledem. Základy slušného
chování s nadhledem a nementorsky. Na konci
představení test pro všechny diváky.
7. 4. v 20.00
Divadelní festival
Příběhy obyčejného šílenství - Divadelní
sekce Praha
Osmou hrou v pořadí, kterou se soubor rozhodl nastudovat, je černá komedie Petra Zelenky o „obyčejném, každodenním šílenství“. Po
sedmi osvědčených titulech od tuzemských či
zahraničních klasiků zvolila DSP nejednoduchý
příběh ze současnosti. Kde jsou hranice normálnosti? Co je to vlastně bláznovství? A jaké máme
právo odlišné chování soudit? Hra, původně
psaná pro Dejvické divadlo, jistě i s určitým vztahem autora k Charlesi Bukowskému, a následně
i film, který byl na jeho motivy později natočen,
získaly řadu ocenění, a hra samotná se dočkala
mnoha nastudování u nás i v zahraničí. Doufáme, že Vás toto představení plné absurdních situací, svérázných postav, různých podob lásky,
pokusů o černou magii a náhodných telefonních
hovorů zaujme stejně jako nás. Pojďme se společně bavit i zamýšlet, společně sdílet příběhy,
nechme se vtáhnout do hry, zaposlouchejme se

-- Z březnového koncertu americké zpěvačky Crystal Monee Hall. -FOTO: Petr Kubín

do originálních melodií hudebního doprovodu.
Pojďme se společně bavit!
Vstup 99 Kč.
8. 4. v 20.00
Divadelní festival
„Jak se nezbláznit“ - Voživot - zaručený návod, jak nezešílet z partnerských vztahů
Kdo je psycholožka Dr. Jiřina Studená?
Tato žena již dvacet let pracuje jako psycholog
v bohnickém sanatoriu pro léčbu psychických
poruch, vypracovala mnoho odborných studií
a především je autorkou známého bestselleru
„Jak se nezbláznit“, ve kterém se snaží veřejnosti a především laikům srozumitelně a lidsky
přiblížit výsledky svých výzkumů a tak lidem pomáhá udržet si dokonalou psychickou kondici
a zdraví.
Vstup 99 Kč.
9. 4. v 16.00
Divadelní festival (pro děti)
O zlaté rybce - Divadlo Úsměv
Starý rybář jednou chytne zlatou rybku. Ta
k němu promluví, když ji pustí, že mu splní tři
přání. Rybář přání nemá a rybku pustí. Doma
ale má zlou ženu. Ta se zlobí a pošle ho za rybou, že chce být královnou. Ryba přání splní.
Splní i druhé přání rybářovy ženy, kdy chce být
carevnou. Třetí přání ale nesplní a rybářovi přičaruje hodnou, milou ženu.
Vstup 80 Kč.
14. 4. V 20.00
Houpací kůň / 13 let výročí - koncert
Houpací Kůň se zrodil v roce 2004 a od té
doby se zabývá rockovou muzikou. Na konto
úspěchů si může připsat v roce 2006 - 3. místo v soutěži rádia BEAT – Naděje Beatu. V roce
2010 - 3. místo na festivalu TPCA beat fest.
Kapelu Houpací kůň si již můžete poslechnout
v Jukeboxech po celé ČR a na rádiu BEAT. Kapela vydala čtyři alba: Chcete mě?, Velkej Čučačí, Rány bolavý, V pekle zrozená. Kapela hraje
ve složení: Vobršťák - zpěv, kytara, Bohouš – kytara, Nuzice - bicí, Tony - basa, zpěv.
Vstup 90 Kč.
21. 4. v 19.00
Narozeniny a jiné vylomeniny
Oslava narozenin všech, kteří se narodili
v dubnu – kdo má v dubnu narozeniny, dorazte
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.
22. 4. v 14.00
Kola a motory - jaro 2017
Jarní sraz všeho, co má kola a motor. Sraz
ve 14 hodin, registrace, občerstvení - grilování
na zahrádce, vyjížďka po okolí + návštěva festivalu Mořinkafest, návrat na základnu, vyhlášení nejlepšího stroje, oslava a večer koncert.
Vstup zdarma.
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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Mary Pickford
- příběh lásky

FOTO: archiv Divadla Akorát

KDY: 6. dubna od 20 hodin
KDE: Club Kino
Rádi bychom všechny pozvali v rámci divadelního festivalu na komorní dramatickou jednoaktovou hudební hru s dvacítkou dobových hollywoodských šlágrů „Mary Pickford – příběh lásky“.
Hudební snění je věnováno kdysi slavným hercům Mary Pickford a Douglasi Fairbanksovi [čti
férbenksovi], kteří na svém turné v roce 1926
zavítali i do Československa a setkali se s naším prezidentem T. G. Masarykem. Muzikálové
pásmo je sondou do manželského života, světa
úspěchů, vzletů a pádů. Všichni milovníci krásných melodií jsou srdečně zváni. A pokud se
vám vybaví legendární hity kinematografu a hollywoodské továrny na sny, můžete si zazpívat
s představiteli titulních rolí.
Účinkují Marie Lišková (Mary Pickford), Vladimír Franta (Douglas Fairbanks), Jana Sobíšková (fanynka), Anna Tretiagová (režie/multirole)
a Sára Bukovská (klavír). Vstupné 120 Kč, důchodci 100 Kč.

-- Pateena Johnny nosí noviny tak nudný, že
by to dorazilo i mrtvýho krtka. Ale co když na
vedlejší ostrov přijedou filmaři z Hollywoodu? --

Mrzák Inishmaanský
Kdy: čtvrtek 20. dubna od 19:30
Kde: Club Kino
Pražské Divadlo Akorát přiveze do Černošic
atmosféru irského venkova 30. let minulého
století ve hře současného a komerčně úspěšného britského dramatika Martina McDonagha Mrzák Inishmaanský. Tato drsná irská
komedie, v úpravě a režii Adély Červenkové,
vypráví příběh o tom, co se stane, když do
nejzapadlejšího zapadákova přijedou filmaři
z Hollywoodu.
Inscenace plná vajíček, hrášku, brambor,
velikášských novin, sprostých slov a velkého
snu ochrnutého kluka byla nedávno oceněna
na pražském festivalu, který se konal v divadle v Celetné, a byla nominovaná na celostátní
přehlídku.
Hra není vhodná pro mládež do 15 let, dě-

Pavel Blaženín
FOTO: archiv V. Franty

tem do 12 let je vstup zakázán. Vstupné na
představení je 80 Kč (pro studenty a seniory
50 Kč). Hraje se bez pauzy 80 minut. Více
informací o souboru se dozvíte na stránkách
www.divadloakorat.cz. Srdečně zve město
Černošice.
Pavel Blaženín

Chorus Angelus na Jarních trzích
Kdy: sobota 8. dubna v 16.00
Kde: zámek Dobřichovice
V sobotu 8. dubna od 16 hodin vystoupí Dětský pěvecký sbor Chorus Angelus pod vedením nové umělecké vedoucí Jany Egemové.
Srdečně Vás zveme do Svatebního sálu v 1.
patře Dobřichovickéh zámku! Přijďte si po-

slechnout písničky s tématem jara v podání
koncertního oddělení spolu s dětmi z Přípravky A a Chorálku Dobřichovice a jejich
sbormistryněmi Oldřiškou Richter Musilovou
a Zorou Strnadovou.
Simona Kysilková Šnajperková
www.facebook.com/sborchorusangelus.

-- Marie Lišková jako Mary Pickford
a Vladimír Franta jako Douglas Fairbanks --

SMS ROZHLAS
Důležité místní informace můžete dostávat formou SMS zprávy přímo na svůj mobilní telefon. Stačí se přihlásit ke službě SMS ROZHLAS. Můžete buď zaslat SMS zprávu ve tvaru „SMS rozhlas“ na
číslo 777 081 532, nebo ještě lépe poslat e-mail s Vaším mobilním
číslem na adresu rozhlas@mestocernosice.cz.
Budete pak dostávat upozornění na odstávky elektřiny a vody,
pozvánky na významné kulturní a jiné akce ve městě, upozornění

na nebezpečné situace (nefungující železniční přejezd, povodeň
a další).
Jestliže do SMS zprávy napíšete navíc jméno ulice, budou Vám
zasílány zprávy pouze o dané lokalitě. Uvedete-li rovněž jméno a příjmení („SMS rozhlas, jmeno prijmeni“), velmi tím usnadníte administraci. Všechny zaslané požadavky jsou totiž zpracovávány ručně.
Do budoucna se chystá ještě vylepšení o další možnosti výběru
typu zpráv dle zájmů odběratelů.
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Ida Zalewska – zpěv, Kuba Pluźek – piano
Kdy: sobota 1. dubna od 20 hodin
Kde: městský sál na Vráži
Polská jazzová zpěvačka Ida Zalewska na
sebe strhla pozornost v roce 2012 svým neobyčejně vydařeným albem „As Sung By Billie
Holiday“, kterým se směle vyrovnala takovým
hvězdám, jež vydaly albové pocty legendární
černé zpěvačce, jako např. Cassandra Wilson či Dee Dee Bridgewater. Poté jí vyšlo album „Storytelling“, tentokrát víceméně autorské, zpívané nejen anglicky, ale též polsky.
Na CD najdete deset písní, z nichž většinu
napsala sama zpěvačka a její dvorní pianista
Jakub Płuźek. Ten patří k největším talentům
nastupující polské jazzové generace.
Ida disponuje výrazným, osobitě sytým
a tvárným hlasem, pohybujícím se mezi výrazivem černých bluesových zpěvaček a Joni
Mitchell. Zpěvačka je nejsilnější v pomalých

FOTO: archiv interpretů

písních a baladách, v nichž je bluesově jímavá, navíc se zde může blýsknout svou
křehkou, ale bohatou hrou její dvorní pianista
Kuba.
Pluzek & Zalewska se chystají na jaře 2017
v duu na dvoutýdenní české turné, které se
rozhodli pojmout především jako poctu již
zmíněné Billie Holiday.
A vy se s nimi můžete setkat a zaposlouchat se do jejich muziky v sobotu 1. 4. od
20.00, tentokráte výjimečně v městské sále
na Vráži na adrese Mokropeská 2027. Vchod
je vedle hračkářství Bambule.
Vice informací o umělcích najdete na www.
idazalewska.com a na www.facebook.com/
ida.zalewska.music. Vstupné 140 Kč, důchodci nad 65 let 100 Kč.

-- Polské duo Ida Zalewska a Kuba Pluzek
vystoupí v Černošicích v rámci svého
českého turné. --

Pavel Blaženín

Bardolino „Mystický sever a divoký východ“
FOTO: archiv interpretů

Kdy: sobota 22. dubna od 20 hodin
Kde: Club Kino
Bardolino vás v sobotu 22. dubna od 20.00 v černošickém Club Kině
provede zcela novým stylem a novou cestou etnické hudby celého
světa. Vystoupení Bardolina Vás pohltí a po celý koncert se budete
proplétat různými odvětvími světového folklóru interpretovaného na
nejvyšší možné úrovni a formě. Radost z muzicírování, odvaha pustit se do něčeho nového, nadšení a nakažlivý účinek zpěvu i hry je
hned několik pádných důvodů poslechnout si uskupení s tajemným
názvem Bardolino. Renomovaní a dobře zavedení špičkoví umělci
klasické hudby tímto způsobem našli svou zcela vlastní, autentickou
cestu. Je to cesta naprosto ojedinělá. Soubor muzicíruje ve složení
Margit Koláčková - violončelo, Pavel Fischer – housle, uznávaný hráč
na kachon Camilo Caller, Jakub Jedlinský – akordeon, a úspěšná
muzikálová zpěvačka Jana Procházková.
Vstupné 150 Kč, důchodci nad 65 let 120 Kč.

-- Etnická hudba v podání českého uskupení Bardolino. --

Escualo Quintet
Kdy: pátek 28. dubna od 20 hodin
Kde: Club Kino
Escualo Quintet je jedinečné uskupení profesionálních instrumentalistů, kteří se věnují hudebním stylům Tango argentino. Tento mladý
soubor již absolvoval řadu prestižních vystoupení v dramaturgii mezinárodních festivalů. Co do
nástrojového obsazení je identický s kvintetem
argentinského hudebníka a skladatele Astora
Piazzolly. V interpretaci se Escualo Quintet zaměřuje na kombinaci hudebních stylů tanečních
- Tango típico a koncertního stylu - Tango nuevo, které je strhující syntézou temperamentního
argentinského folkloru, klasické hudby a jazzu.
Svůj název dostal kvintet podle stejnojmenné
piazzollovy skladby "Escualo", což znamená
v překladu žralok.
Escualo Quintet je ojedinělý tangový projekt
přinášející fascinující pohled na svět tohoto
lidského fenoménu, který má tak jednoduchý
název "TANGO". Tango jsou emoce, kde jsme
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v jednom okamžiku obklopeni láskou, něhou
a smyslností a v druhém jsme svíraní nejkrutější bolestí a steskem. Kvinteto hraje ve složení:
bandoneon - Jakub Jedlinský, housle - Pavel
Kudelásek, el. kytara - Petr Beneš, klavír - Ivan
Vokáč, kontrabas - Jan Prokop. Toto uskupení

Pavel Blaženín

získalo záštitu a ocenění velvyslanectví Argentinské republiky.
Přijďte se v pátek 28. 4. od 20.00 zaposlouchat a zatančit si do černošického Club Kina.
Vstupné 150 Kč, snížené 120 Kč.
Pavel Blaženín

-- Escualo Quintet hraje ve složení (zleva) Ivan Vokáč, Petr Beneš, Pavel Kudelásek,
Jan Prokop a Jakub Jedlinský. -FOTO: archiv Escualo Quintetu

z města a okolí
FOTO: archiv J. Šupíkové

Koncert klasické kytary
„Od Baroka k Moderně“
Kdy: sobota 29. dubna od 17 hodin
Kde: městský sál na Vráži
Kytaristka Julia Šupíková je původem z Kyrgyzstánu. Žije v Černošicích již čtvrtým
rokem. Hudební vzdělání dostala v Biškeku v kytarové třídě N. Džekšembajeva. Poté
pokračovala na roční stáži v Praze ve třídě prof. Š. Raka. Věnuje se interpretaci
hudby jak klasických, tak i současných skladatelů až po avantgardu. Největší oblibu
však nachází v ruské a kyrgyzské hudbě, která je jí nejblíže. V r. 2006 vydala své
první sólové album, v němž najdeme skladby od doby baroka až do 20. století.
Julia rovněž spolupracuje s manželem, fotografem A. Šupíkem. Spolu pořádali
výstavy a koncerty v Baku, Londýně a po České republice. V současné době se
věnuje pedagogické činnosti. Sólový recitál Od Baroka k Moderně bude Julia doprovázet výkladem o historickém vývoji klasické kytary. Na koncertě zazní hudba
J. S. Bacha, F. Sora, H. Villa-Lobosa, I. Albenise, ruská lidová tvorba, kyrgyzská
a filmová hudba.
Jste srdečně zváni v sobotu 29. dubna od 17.00 do městského sálu na Vráži
(Mokropeská 2027). Vstupné 100 Kč, důchodci a studenti 50 Kč, děti zdarma.
Pavel Blaženín

-- Julia Šupíková --

Nové knihy v městské knihovně v Černošicích
Beletrie pro dospělé:
ASHTON, Juliet: Takoví jsme byli – román
plný překvapivých zápletek, dokonalých postřehů a britského humoru;
BANNEROVÁ, A. J.: Dobří sousedé – napínavý psychologický román;
BRYNDZA, Robert: Dívka v ledu – anglický
detektivní román;
BŘEZINA, Jiří: Promlčení – český detektivní
román o zločinech, které dlouho spaly za hraničním pásmem;
BURGESS, Anthony: Mechanický pomeranč – psychologický satirický román;
CAMERON, Bruce W.: Psí poslání – citlivý,
humorný příběh jedné psí duše, pro všechny
pejskaře;
ERSKINE, Barbara: Spáčův hrad - děj románu se odehrává ve dvou časových rovinách:
v současnosti a neklidném 15. století;
FITZSIMMONS, Matthew: Příliš krátký provaz – politický thriller;
HAKL, Emil: Umina verze – jádrem zápletky
nového Haklova románu je stvoření umělého
člověka, konkrétně ženy jménem Uma, a její
následná výchova;
HANIBAL, Jiří: Mrazné květy na skle – křehký milostný příběh. Láska Tomáše a Denisy se
odehrává v Táboře v pohnutém období od podzimu 1937 do podzimu roku 1939;
CHBOSKY, Stephen: Ten, kdo stojí v koutě – příběh o dospívání na střední škole, který
Charlie vypráví v dopisech, je otevřenější a důvěrnější než leckterý deník, zároveň i vtipný;
MORNŠTAJNOVÁ, Alena: Hana – román pro
ženy;
PICOULT, Jodi: Je to i můj život – Anna
není nemocná, ale jako by byla. Ve třinácti
letech má za sebou nespočet chirurgických
zákroků, nemocničních pobytů, transfuzí
a injekcí – jen proto, aby její sestra Kate mohla
žít. U Kate totiž ve dvou letech propukla leukémie a její rodiče se rozhodli pro další dítě,

aby pro nemocnou dceru získali dárce kostní
dřeně;
PRAGER, Aleš: Štika v rybníce aneb jak
ukrást českou miliardu – hrdina tohoto příběhu, mladý ekonom Karel si vzal příklad z Jánošíka a rozhodl se bohatým brát a chudým
rozdávat;
STROUT, Elizabeth: Jmenuji se Lucy Bartonová – působivý román od autorky, která
dostala Pulitzerovu cenu;
URBAN, Miloš: Závěrka aneb ztížená možnost HAPPY-ENDU – milostná novela o prokletí doby, kdy se každý může stát fotografem
a udělat alespoň jednu dobrou fotku;
WOODOVÁ, Barbara: Země odpoledního
slunce – americký historický román z doby,
kdy se rodila moderní Amerika.
Naučná literatura pro dospělé:
ALEXIJEVIČOVÁ, Světlana: Modlitba za
Černobyl - otřesné výpovědi prostých Bělorusů o důsledcích výbuchu jaderné elektrárny
Černobyl v roce 1986 - zkáza, smrt a trvalé tělesné i duševní postižení;
EGGHARDT, Hanne: Muži Marie Terezie
- v době vlády Marie Terezie byly vedle krvavých válek také uskutečněny reformy s dalekosáhlou dodnes platnou účinností. Dokázala to
všechno sama? Samozřejmě že ne. Uměla se
však jako panovnice vládnoucí v době, jíž dominovali muži, obklopit těmi správnými jedinci
a přijímala rady chytrých rádců;
JIŘÍK, Pavel: Encyklopedie šlechtických
rodů - kniha seznamuje čtenáře s historií, významnými osobnostmi a sídly téměř 150 vybraných českých, moravských a slezských šlechtických rodů;
SOUČKOVÁ, Zuzana: Deník běžkyně v nejlepších letech. Co vám o běhání nikdo neřekne - autobiografické vyprávění, pro všechny, kteří milují běh;
LONGLEY, Norm: Maďarsko - turistický průvod-

ce Rough Guides, s průvodcem Rough Guides
se vám bude cestovat stejně snadno, jako kdyby
vás na cestě doprovázel starousedlík;
STACH, Reiner: Kafka. Rané roky - první
svazek trojdílného Kafkova životopisu napsaný
německým literárním historikem Reinerem Stachem. První svazek zachycuje Kafkovo dětství
a mládí, studia a první léta strávená v zaměstnání. Jeho jedna kratší služební cesta vedla
i do Černošic, do Černošic se jezdil v létě
i koupat;
VOTÝPKA, Vladimír: Paradoxy české šlechty - pozoruhodné osudy zástupců české
šlechty.
Pro děti a mládež:
Malý mýválek - leporelo pro nejmenší;
GARNER, Alan: Měsíc Gomrathu - fantasy
pro děti od 10 let, příběh nás zavádí do Prydeinu, posledního útočiště elfů;
HODGE, Susie: Proč je v umění tolik nahých lidí? - pro děti od 9 let, praktická publikace přivádí děti k umění vtipnou formou a učí je,
jak se mohou na umění dívat a jak je interpretovat, přibližuje přitom významné směry v umění
od samých jeho počátků až po tvorbu moderní
a postmoderní;
VERNE, Jules: Cesta kolem světa za 80 dní
- světová četba pro školáky.

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

12.30–18.00
13.00–19.00
12.30–16.00

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