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FOTO: archiv České gymnastické federace

-- V Hale Věry Čáslavské se na začátku června bude konat mistrovství republiky v gymnastice. --

Svátek gymnastiky v Černošicích
K úspěšnému Memoriálu Věry Čáslavské přibude další podnik. Fandové uvidí
ve dnech 2. a 3. června 2018 naprostou špičku české sportovní gymnastiky.
Černošice se letos poprvé stanou dějištěm Mistrovství České republiky jednotlivců ve sportovní gymnastice žen a mužů. Tímto závodem
vzdá Česká gymnastická federace hold Věře
Čáslavské, obyvatelce Černošic, jejíž jméno
naše hala nese. Věra Čáslavská se stala mistryní ČR v letech 1962, 1963, 1964, 1966,
1967 a 1968, později se MČR účastnila v roli
čestného hosta.
Mistrovství České republiky, tzv. Mistrovská
třída je pro nejlepší závodníky sportovní gymnastiky České republiky. V soutěžích budou
k vidění ti nejlepší – závodnice a závodníci, kteří se účastní Mistrovství Evropy, Mistrovství svě-

ta, významných světových pohárů v zahraničí
i Olympijských her. Závody jsou nominační pro
Mistrovství Evropy v gymnastice pro juniorskou
a seniorskou kategorii a Mistrovství světa pro
seniorskou kategorii.
V minulosti prošly Mistrovstvím ČR legendy
jako Jana Komrsková – účastnice OH v Sydney, Kristýna Pálešová – OH v Pekingu a Londýně, gymnasté Martin Konečný – OH v Pekingu, nebo David Jessen (syn Hany Říčné – naší
bývalé gymnastické reprezentantky a spolubojovnice Věry Čáslavské) – účastník OH v Riu de
Janeiro a stále aktivní gymnasta.
Hala Věry Čáslavské startuje tímto podnikem
partnerskou spolupráci s Českou gymnastickou federací. Rádi bychom naplnili odkaz paní
Věry a v hale, nesoucí její jméno, dál představovali špičkové gymnastické podniky. Nejbližší
v plánu je počátkem prosince 2018 další vý-

Na MČR se soutěží v ženském čtyřboji - a to na přeskoku, bradlech, kladině a prostných
a v mužském šestiboji na prostných, koni našíř, kruzích, přeskoku, bradlech a hrazdě.
Závodí se v těchto kategoriích žen: kadetky 10 – 14 let, juniorky A 13 – 15 let, ženy A 16
let a starší. Muži pak kadeti do 15 let, junioři A 15 – 18 let, muži A 18 let a starší.
V příštích číslech vás formou medailonků seznámíme s našimi nejlepšími gymnasty,
které na MČR uvidíte!

znamná soutěž ve sportovní gymnastice žen Mistrovství České republiky družstev.
Těšíme se na vás – na poučené i nepoučené diváky i na vyznavače jiných sportů. Přijďte
2. a 3. června do Haly Věry Čáslavské fandit
tomuto krásnému a slavnému sportu!
Za tým organizátorů Haly VČ
Oto Linhart

Příští veřejná zasedání
zastupitelstva
se konají ve středu
7. března a 18. dubna
od 19.00 v Club Kině.

z radnice

Kontakty na poslance a senátory za Středočeský kraj
Milí černošičtí,
většina z nás poslední dobou intenzivně sleduje
dění na české politické scéně, a to s velkými obavami. Poslední roky přinesly zpochybnění mnohého, co se dříve zdálo tak jisté a samozřejmé, že
jsme ani necítili důvod o tom mluvit. Po parlamentních a prezidentských volbách se rozehrála bitva
o základní principy naší liberálně demokratické
společnosti, našeho zastupitelského parlamentního systému, našeho členství v Evropské unii.
Věci před pěti roky nepředstavitelné slýcháme
a vidíme dnes na každém kroku. Mnoho běžných
lidí aktivně hledá způsoby, jak nepříznivý trend

v naší zemi zastavit a zvrátit. Jednou z účinných
cest, podle mé osobní zkušenosti, jak svůj hlas
nechat zaznít, je aktivně komunikovat s vrcholnými politiky, které jsme si zvolili. Jsou to také jen
lidé, řada z nich je přístupná konstruktivní argumentaci a i jejich názor se v čase utváří a mění.
Má smysl je oslovit, i když s nimi nesouhlasíte. Je
dobré podpořit ty, se kterými souhlasíte. Každý
politik potřebuje získávat nějakou zpětnou vazbu,
potřebuje znát názory lidí, které zastupuje. Do tohoto čísla Informačního listu jsme proto připravili
přehled poslanců a senátorů za Středočeský kraj
a jejich oficiální kontaktní údaje převzaté z oficiál-

ního webu Parlamentu ČR (kde případně najdete
kontakty i na všechny ostatní, z jiných krajů). Pokud si najdete čas a dáte jim vědět svůj názor, jak
by měli zájmy naší země, své voliče i Vás osobně zastupovat v jednotlivých hlasováních během
celého volebního období - třeba o důvěře vládě,
o klíčových zákonech, o možných ústavních
změnách apod., bude to z Vaší strany malý, ale
významný příspěvek pro dobro naší země. Je to
účinnější nástroj, než se může zdát. A přitom je to
stejně snadné, jako napsat jakýkoliv jiný email…
Filip Kořínek, starosta (Věci černošické)

Senátoři zvolení za Středočeský kraj			
zvolen za, v roce
kontakt 	
Petr Holeček
STAN v roce 2016
holecekp@senat.cz
Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu
Ing. Tomáš Czernin
TOP+STAN v roce 2016
czernint@senat.cz
Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost
Ing. Jaromír Strnad
ČSSD v roce 2016
strnadj@senat.cz
Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu
PhDr. Jaromír Jermář
ČSSD v roce 2012
jaromir.jermar@seznam.cz
Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice
Mgr. Zdeňka Hamousová
ANO 2011 v roce 2014
diepoldovak@senat.cz (asistentka)
Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí
Doc.MUDr. Milada Emmerová, CSc.
ČSSD v roce 2012
emmerovam@senat.cz
Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku
Jiří Oberfalzer
ODS v roce 2016
oberfalzerj@senat.cz
Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice
Ing. Jiří Burian
ODS v roce 2014
burianj@senat.cz
Ústavně-právní výbor
MUDr. Hassan Mezian
ČSSD v roce 2012
MonikaMoncekova@seznam.cz (asistentka) Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost
Mgr. Jiří Dienstbier
ČSSD v roce 2014
dienstbierj@senat.cz
Senátorský klub České strany sociálně demokratické
Mgr. Luděk Jeništa
TOP+STAN v roce 2012
jenistal@senat.cz
Výbor pro záležitosti Evropské unie
Emilie Třísková
ČSSD v roce 2014
triskovae@senat.cz
Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova
Poslanci zvolení za Středočeský kraj		
Přemysl Mališ
ANO
malisp@psp.cz
Ing. Andrej Babiš
ANO
babisa@psp.cz
Marcela Melková
ANO
melkovam@psp.cz
PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D.
Piráti
bartosi@psp.cz
Ing. Vojtěch Munzar
ODS
munzarv@psp.cz
Mgr. Stanislav Berkovec
ANO
berkovecs@psp.cz
Tomio Okamura
SPD
okamurat@psp.cz
Andrea Brzobohatá
ANO
brzobohataa@psp.cz
Ing. František Petrtýl
ANO
petrtylf@psp.cz
JUDr. Stanislav Grospič
KSČM
grospics@psp.cz
Ing. Milan Pour
ANO
pourm@psp.cz
Jan Hamáček
ČSSD
hamacekj@psp.cz
Mgr. Vít Rakušan
STAN
rakusanv@psp.cz
Milan Hnilička
ANO
hnilickam@psp.cz
Radek Rozvoral
SPD
rakusanv@psp.cz
Ing. Miroslav Kalousek
TOP09
kalousekm@psp.cz
Ing. et Ing. Jan Skopeček
ODS
skopecekj@psp.cz
František Kopřiva
Piráti
koprivaf@psp.cz
prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.
ANO
spicakj@psp.cz
Ing. Věra Kovářová
STAN
kovarovav@psp.cz
Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D.
ČSSD
valachovak@psp.cz
Lenka Kozlová
Piráti
kozloval@psp.cz
Ing. Miloslava Vostrá
KSČM
vostram@psp.cz
Mgr. Martin Kupka
ODS
kupkam@psp.cz
Ing. Veronika Vrecionová
ODS
vrecionovav@psp.cz
Mgr. Helena Langšádlová
TOP09
langsadlovah@psp.cz

Zprávy
z městské
policie
Nález štěňátka
Dne 10. 2. 2018 ve 13:20 hod. v obci Řitka
bylo strážnicí MP Černošice v době svého
osobního volna nalezeno štěně, které sedělo
na frekventované komunikaci. Strážnice štěně
odchytla a odvezla na služebnu MP, kde bylo
nakrmeno a vzhledem k mrazům bylo ponecháno v teple v místnosti služebny. Dále byl
zjištěn čip, který bohužel nebyl registrován.
Ačkoliv strážnice nebyla ve službě, obvolala
okolní útulky a podařilo se jí v pozdních hodinách dovolat i majitelce štěňátka. Ta uvedla,
že je sama doma s dětmi a nevlastní vozidlo.
Vzhledem k této situaci službu konající hlídka strážníků paní štěně v rámci hlídkové činnosti odvezla a mohlo tak dojít ke šťastnému
shledání.
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Takhle se dá taky parkovat
Ačkoliv je to k nevíře, stále se mezi řidiči vozidel najdou jedinci, kteří neberou ohledy na
ostatní, zvláště pak v místech, kde jsou vybudovaná parkoviště. MP byla zaslána fotografie
s parkováním přes dvě parkovací místa u mokropeského nádraží. Ačkoliv bylo v minulých
letech parkoviště rozšířené, kapacitně často
nestačí potřebám občanů. A pak se najdou ta-

koví jedinci, kterým je to nejspíš jedno. Hlavně
když mám kde zastavit já, a své vozidlo nechají
zaparkované přes dvě parkovací místa (viz fotografie). Bohužel to není jediný případ. Proto bych chtěl poprosit všechny řidiče o větší
ohleduplnost k ostatním uživatelům parkoviště
a o rozumné parkování.
Otmar Klimsza,
Městská policie Černošice
FOTO: archiv MP

-- Městská policie žádá všechny řidiče, aby byli ohleduplní a neparkovali přes dvě parkovací místa. --

z radnice

Jednou větou...
• Na mokropeském Masopustním náměstí proběhl již 30. ročník oblíbeného Mokropeského
masopustu, který pořádá náš mokropeský Masopustní spolek (s podporou města). Děkujeme organizátorům, účinkujícím i divákům, všem účastníkům v maskách i bez!
• Ministerstvo dopravy a Středočeský kraj (Integrovaná doprava) odpověděli na naši stížnost na
častější a větší zpoždění osobních vlaků; jejich
vyjádření najdete najdete na webu města v sekci
Aktuality z města a úřadu.
• Rada za 220.220 Kč objednala digitální zaměření všech stávajících prvků dešťové kanalizace ve
městě, aby z nich bylo možné vycházet při plánování
nových staveb i při řešení krizových situací přívalových dešťů. Podle současných odhadů se ve městě
nachází asi 13 km potrubí dešťové kanalizace.
• Již několik poskytovatelů internetového připojení vyjádřilo zájem na vlastní náklady budovat
v Černošicích síť optických kabelů – pokládat je
do chodníků a komunikací při všech plánovaných
stavbách, popřípadě i samostatně. Pro zachování

konkurenčního prostředí rada města rozhodla, že
svůj souhlas bude podmiňovat tím, že každá firma
při pokládce datových kabelů uloží také další dvě
tzv. chráničky, které převede do majetku města,
abychom je v budoucnosti mohli pronajmout jiným firmám nebo použít pro vlastní potřeby.
• U břehu Berounky v Kazínské ulici bude nově
umístěna kamera městského dohlížecího systému, která umožní monitorovat veřejný prostor
a cyklostezku nad jezem, včetně přístupu na
lávku. Podle policie je toto rozhraní policejních
oblastí (hranice kraje a Prahy) problematickým
místem, kudy například z Černošic mizí odcizená kola a naopak se k nám dostává z okrajových
chatových osad na protějším břehu nelegální distribuce narkotik.
• Při přívalových deštích loni v červnu došlo
k proniknutí vody pod dřevěnou podlahu naší
sportovní haly. Odborné posouzení následně
konstatovalo, že došlo k jejímu poškození – některé lamely se zvětšily, došlo k tzv. „stříškování“
(vzniku nerovností ve spojích) apod. Událost byla
nahlášena pojišťovně, která uznala oprávněnost
nároku a souhlasila s celkovou výměnou palubovky – tu provede v ceně 2,2 milionu Kč během letFOTO: archiv MěÚ Černošice

-- Na konci Husovy ulice se rozeběhla stavba nové mateřské školky, realizuje ji stavební firma
CL Evans. Termín dokončení stavby je podle smlouvy koncem letošního roku, otevření školky
ale předpokládáme až příští rok (teprve po kolaudaci je možné ji zapsat do rejstříku, najímat
zaměstnance apod.). Fotografie ukazuje stav na staveništi v pondělí 12. února – hotovy byly
základové pasy. (FK) --

V roce 2018 slavíme 100. výročí republiky a demokracie. S tím budou spojeny mnohé akce v průběhu
celého roku, organizované městem i spolky a aktivními jednotlivci. Nabízíme podporu i dalším organizátorům, kteří by se chtěli také zapojit - milí zájemci,
v případě zájmu nás neváhejte kontaktovat na emailu adela.cervenkova@mestocernosice.cz.
Všechny akce, které se do oslav zapojí, budou
sjednoceny použitím loga černošických oslav 100.
výročí založení naší republiky, jehož autorkou je
Bára Nováková.
Adéla Červenková

Datum
do 30. 9.
11. 3.
24. 4.
12. 5.
13. 5.
23. - 27. 5.
2. 6.
9. 6.
14. 6.
konec června
22. 6. - 24. 7.
9. - 12. 8.
11. - 12. 8.
30. 8. - 2. 9.
7. 9.
15. 9.
20. 10.
27. 10.
17. 11.
podzim
podzim
listopad

ních prázdnin původní dodavatel, firma PIKHARTSPORTSERVIS s.r.o. Během prázdnin tedy bude
zavřená jak hala, tak i Café Vera.
• Novou vedoucí právního odboru se od 1. března stala paní Mgr. Zuzana Bacíková.
• Černošice se opět připojí k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. Tato akce se koná každoročně dne 10. března jako připomínka krutě
potlačeného povstání Tibeťanů proti čínské
okupaci.
• Byla vyhlášena zakázka na nákup nového dopravního automobilu pro naši hasičskou jednotku
(na dopravu osob), místo stávajícího VW Caravelle z roku 1997. Získali jsme na něj dotaci 450 tis.
Kč od Ministerstva vnitra, dalších 300 tis. dotace očekáváme od Středočeského kraje a město
bude muset doplnit z vlastního cca 700 tisíc Kč.
Prodejní cena našeho starého vozu bude někde
kolem 50 tis. Kč.
• Managementu Haly Věry Čáslavské pod vedením pana O. Linharta se podařilo dohodnout
s Českou gymnastickou federací špičkovou
gymnastickou soutěž, která naplní deklarovaný
étos Věry Čáslavské a lidem z Černošic přinese
špičkovou podívanou – ve dnech 2. - 3. června
se zde bude konat Mistrovství České republiky
ve sportovní gymnastice. Zúčastní se sportovci
nejvyšší úrovně, kteří běžně reprezentují Českou
republiku na Mistrovství Evropy, Mistrovství světa
a různých světových pohárech,
případně i na Olympijských
hrách.
• Rada města schválila další
smlouvu s paní A. Fischerovou
o technické podpoře města
pro Farmářské trhy, které bude
i v letošním roce organizovat
u mokropeského nádraží.

Akce
Fotosoutěž
90 minut s TGM a 1. republikou v Club Kině
film Skauti bez lilie v městském sále
115. výročí založení hasičského sboru
Májové slavnosti na Masopustním náměstí
JAZZ festival
Dětský den + Královský průvod
župní slet v Komárově (výlet pro seniory)
školní akademie na téma 100letí očima dětí
110. výročí tenisu
Černošice 1918-2018, výstava v kapličce
výstava Černo. spol. letopisecké v MaNě
Mariánská pouť
Letní kino ve Sportparku u Berounky
Bukifest v Club Kině
Černošický běh
slavnostní koncert ZUŠ
poznávací „procházka“/památka padlým
Černošický ples v Hale Věry Čáslavské
výstava žáků ZŠ v kapličce
Listování kronikami
Československý folklorní večer
filmový klub - české oscarové filmy
projekt Příběhy našich sousedů

Filip Kořínek (Věci černošické)
filip.korinek@mestocernosice.cz
Organizátoři
město
M. a M. Voldřichovy + město
skauti (P. Wolf)
SDH Mokropsy
město
o.s. JAZZ Černošice
město
Sokol
ZŠ
tenisté (H. Trnka)
Vladimír Dousek
ČeSpoLet
město
Na Nohou
město + M. a M. Voldřichovy
Pánkovi a Kratochvílovi
ZUŠ
Na Nohou
město, D. Pánková, Farovi ad.
ZŠ
kronikářka H. Štefková
M. a M. Voldřichovy
M. a M. Voldřichovy
ZŠ
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z radnice

Zápis do školky
Vážení rodiče,
novela školského zákona zavedla v minulém roce
významné legislativní změny v předškolním vzdělávání. Patří mezi ně zejména povinný poslední
rok pro předškoláky, o kterém se bližší informace
dočtete v samostatném článku.
Přihlášky budou ke stažení na webových stránkách příslušné školky (adresy viz tabulka), lze je
také vyzvednout u ředitelky MŠ nebo v podatelně městského úřadu. Pro odevzdání přihlášek
byl stanoven do všech tří MŠ jednotný termín:
středa 3. 5. 2018. 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 3. 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 školek. Rozhodující
kritérium je věk a místo trvalého pobytu dítěte.
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.
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 2018/19 je přibližně 90: v MŠ Topolská cca
12, v MŠ Barevný ostrov cca 34, v MŠ Karlická cca 44. 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 2018/19 bude
stanovena podle výsledku hospodaření a oznámena na webových stránkách školek do konce
června 2018.
Lenka Kalousková,
členka rady města
lenka.kalouskova@mestocernosice.cz

Kritéria přijímání dětí do MŠ
pro školní rok 2018/2019

Termíny pro odevzdání
přihlášky na školní rok 2018/19

Ředitelky mateřských školek zřizovaných městem Černošice vydávají po
projednání se zřizovatelem jednotná kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:
Věk a místo trvalého pobytu dítěte
Každá mateřská škola na základě podaných přihlášek sestaví seznam
dětí podle věku a místa trvalého pobytu. Děti budou seřazeny od nejstarších po nejmladší, přednostně budou přijímány děti s trvalým pobytem
v Černošicích.
Přihlášky je možné podat do všech školek zřízených městem Černošice (nutno samostatně).

Přihlášku musí zákonný zástupce odevzdat osobně. Veškeré potřebné formuláře najdete k vytištění na webu školek, obdržíte je také u ředitelek MŠ nebo v podatelně městského úřadu. 3. května s sebou
potřebujete:
- vyplněnou přihlášku
- vyplněný evidenční list včetně potvrzení od lékaře
- 2 x vyplněnou výzvu k nahlédnutí do spisu
- občanský průkaz
- rodný list dítěte
MATEŘSKÁ ŠKOLA

Termín ODEVZDÁNÍ
středa
3. května 2018

v ul. Karlická
Karlická 1170, Černošice
tel. 251 642 433
email: mskarlicka@seznam.cz
web: www.mskarlicka.cz
Ředitelka: Alena Janovská

9 – 12
13 – 17

Barevný ostrov
Pod Ptáčnicí 2158, Černošice – na Vápenici
tel: 251 511 424
email: skolkabarevnyostrov@seznam.cz
web: www.skolkabarevnyostrov.cz
Ředitelka: Andrea Červenková
v ul. Topolská
Topolská 518, Černošice-Mokropsy
tel: 251642185
email: mokropeskaskolka@seznam.cz
web: www.mokropeskaskolka.cz
Ředitelka: Kateřina Mandová

9 – 12
13 - 17

* 10 – 12
16.30 – 17.30

* vzhledem k omezeným prostorovým možnostem školky v Topolské je
doba pro odevzdání přihlášek oproti ostatním školkám zkrácena

UPOZORNĚNÍ
Splatnost poplatku za komunální odpad je do 31. 3. 2018. Pokud nenastala u Vás nějaká změna, pak platební údaje jsou stejné jako v minulých
letech (r. 2016 + r. 2017).
Všechny poplatky lze hradit převodem na účet města, v hotovosti
nebo platební kartou na pokladnách, případně prostřednictvím složenky
na poště. Na stránce finančního odboru v části INFORMACE je uvedena tabulka Přehled plateb, termínů a účtů, kde jsou uvedeny veškeré
potřebné obecné údaje pro platby.
Dagmar Ovečková, finanční odbor
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Každý předškolák musí být přihlášen do mateřské školy
Každý předškolák musí být přihlášen do mateřské školy, a to i v případě, že
rodiče požádají o individuální vzdělávání. Od školního roku 2017/18 je totiž
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
do spádové nebo do nespádové školky. Město Černošice určilo jako spádový obvod území celé obce, což v praxi znamená, že všechny tři městské
školky (MŠ Barevný ostrov, MŠ Karlická, MŠ Topolská) jsou označeny jako
spádové a rodiče předškoláků si mohou i nadále školku vybrat. Nespádové školky jsou všechny státní školky mimo trvalé bydliště dítěte a veškeré
(i místní) soukromé školky. V případě že předškolák bude navštěvovat nespádovou školku, musí o tom ředitel/ka příslušné školky informovat vedení
jedné ze školek zřizovaných městem Černošice. Pokud bude předškolák
přihlášen do mateřské školy, která není zapsána v rejstříku škol, vztahují se
na něj pravidla pro individuální vzdělávání. To znamená, že zákonný zástupce
musí podat dítěti přihlášku do jedné ze spádových školek.
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 přihlásit dítě do jedné ze spádových školek a nejpozději do konce května musí oznámit ředitelce, že se dítě bude
vzdělávat individuálně.
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.
*)  § 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.

Ze 115. jednání Rady města Černošice (29. 1. 2018)
Odbor investic a správy majetku
• Projektová dokumentace interiéru nové budovy
Městského úřadu Černošice včetně výkonu funkce
autorského dozoru projektanta - smlouva o dílo
Rada města Černošice souhlasí s uzavřením smlouvy
o dílo č. 56/2018 mezi městem Černošice a Ing. arch.
Annou Lacovou, IČ.:70136084 se sídlem Milady Horákové 22, 170 00, Praha 7, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace interiéru nové budovy
Městského úřadu Černošice včetně výkonu funkce autorského dozoru projektanta ve výši 350.000 Kč.
• Pravidla pro výstavbu datové infrastruktury
Rada města Černošice bere na vědomí informace
o potřebě stanovení pravidel pro pokládku datové infrastruktury ve městě; požaduje aby při výstavbě datové infrastruktury na vlastní náklady umístil další dvě
souběžné chráničky pro datové sítě, které převede do
vlastnictví města k dalšímu využití.
• Geodetické zaměření dešťové kanalizace ve
městě - cenové nabídky
Rada města Černošice bere na vědomí informace
o potřebném geodetickém zaměření dešťové kanalizace ve městě; souhlasí s výběrem nejvýhodnější
cenové nabídky společnosti Hrdlička spol. s. r. o., IČ.:
18601227 za celkovou cenu 182.000 Kč bez DPH
(cena za zaměření 1 000 m potrubí vč. hloubky šachet,
průměru a popisu materiálu je 14.000 Kč); schvaluje
1) uzavření smlouvy o dílo č. CES 70/2018 mezi městem Černošice a společností Hrdlička spol. s.r.o. ve
výši 220.220 Kč s DPH, 2) změnu rozpisu rozpočtu
č. 7.
• Dočasná deponie ornice z výstavby MŠ Husova
- smlouva o výpůjčce pozemku
Rada města Černošice bere na vědomí informace
o vhodnějším uložení ornice z pozemku města, kde
bude probíhat výstavba mateřské školy v Husově ulici;
schvaluje smlouvu č. CES č. 80/2018 mezi městem
Černošice a MUDr. Helenou Nekulovou.
• Mateřská škola v Husově ulici, Černošicenábytek a mobiliář- výzva k podání nabídek na
dodavatele
Rada města Černošice souhlasí 1) s realizací veřejné zakázky malého rozsahu na výběr dodavatele nábytku a mobiliáře pro projekt Mateřská škola v Husově
ulici, Černošice, 2) s termínem konání komise pro otevírání a hodnocení nabídek pro výběr dodavatele nábytku a mobiliáře pro Mateřskou školu v Husově ulici,
Černošice dne 21. 2. 2018; schvaluje výzvu, zadávací
dokumentaci a návrh smlouvy o dílo (CES č. 68/2018)
k veřejné zakázce „Mateřská škola v Husově ulici, Černošice- nábytek a mobiliář“.

• Mateřská škola v Husově ulici, Černošice - herní
prvky - nová výzva k podání nabídek na dodavatele
prvků
Rada města Černošice bere na vědomí skutečnosti, ze kterých vyplývá nutnost zrušit probíhající výběrové řízení na dodavatele herních prvků pro Mateřskou
školu v Husově ulici, které bylo vyhlášeno dne 17. 1.
2018; ruší zadávací řízení vedené jako veřejná zakázka
malého rozsahu na výběr dodavatele herních prvků pro
Mateřskou školu v Husově ulici, Černošice; souhlasí
1) s realizací nové veřejné zakázky malého rozsahu na
výběr dodavatele herních prvků pro projekt Mateřská
škola v Husově ulici, Černošice, 2) s termínem konání
komise pro otevírání a hodnocení nabídek pro výběr
dodavatele herních prvků dne 21.2.2018 od 9:00 hodin; schvaluje výzvu, zadávací dokumentaci a návrh
smlouvy o dílo (CES č. 33/2018) k veřejné zakázce
„Mateřská škola v Husově ulici, Černošice - herní
prvky“.
• Přípojka el. energie pro připojení kamery městského systému v Kazínské ulici
Rada města Černošice souhlasí s vybudováním
nové přípojky el. energie pro kameru městského systému v Kazínské ulici podle cenové nabídky ve výši
29.009,09 Kč bez DPH společnosti Jiří Majer - ELEKTRO, IČ 12372285 ze dne 16. 1. 2018; schvaluje
změnu rozpisu rozpočtu č. 5.
• Doplnění dvou stožárů veřejného osvětlení se
svítidly na schodech pro pěší spojujících ulice Komenského a V Horce
Rada města Černošice souhlasí s cenovou nabídkou společnosti ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.,
IČ 25751018, ze dne 18. 1. 2018 na doplnění dvou
stožárů se svítidly LED na schody pro pěší spojující
ulice Komenského a V Horce ve výši 39.863,45 Kč
vč. DPH.
• Dohoda o ukončení smlouvy a nová smlouva
o využívání zastávkových zařízení se společností
ARRIVA CITY, s.r.o.
Rada města Černošice bere na vědomí informaci
o rozdělení společnosti ARRIVA PRAHA, s.r.o, její
sloučení se společností ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY,
s.r.o. dále změna obchodní firmy na ARRIVA CITY,
s.r.o; souhlasí 1) s uzavřením Dohody o ukončení
smlouvy o využívání zastávkových zařízení se společností ARRIVA CITY, s.r.o., IČ:26730448, 2) s uzavřením nové Smlouvy o využívání zastávkových zařízení
se společností ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY, s.r.o., IČ:
25620886.
• Dodávka a montáž okenních žaluzií na východní
a jižní straně budovy A ZŠ Černošice, Mokropsy

- zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu pro výběr dodavatele stavby
Rada města Černošice souhlasí 1) s realizací veřejné zakázky malého rozsahu na výběr dodavatele
okenních žaluzií na východní a jižní straně budovy A ZŠ
Černošice, Mokropsy, 2) s termínem konání komise
pro otevírání obálek a hodnocení nabídek dne 20. 2.
2018 od 11:00 hod; schvaluje výzvu vč. zadávací dokumentace a návrh smlouvy o dílo k zakázce „Dodávka
a montáž okenních žaluzií na východní a jižní straně budovy A ZŠ Černošice, Mokropsy“.
• Smlouva o dílo č. 55/2018 na opravu sportovní
palubové podlahy v Hale Věry Čáslavské
Rada města Černošice schvaluje smlouvu o dílo č.
55/2018 mezi městem Černošice a PIKHARTSPORTSERVIS s.r.o., IČO: 29202060, na opravu sportovní
palubové podlahy v Hale Věry Čáslavské poničenou po
přívalových deštích z 29.6.2017 za částku 2.197.092
Kč s DPH; bere na vědomí, že škoda v této výši je
uplatněna u pojistitele Allianz pojišťovna, a.s. a bude
městu proplacena za podmínek sjednaných v pojistné
smlouvě č. 400040491.
• Dopravní komise - žádosti občanů o dopravní
opatření
Rada města Černošice bere na vědomí 1) žádost
paní M. o umístění zpomalovacího retardéru do ulice
Majakovského, 2) žádost paní M. o umístění zahrazovacích sloupků u jejich domu podél travnaté plochy
a v křižovatce ulic Husova a Majakovského, 3) žádost
pana N. o ostřihání vzrostlé zeleně před domem č.p.
xxx, která brání ve výhledu autům a jejich bezpečnému
výjezdu z Ostružinové ulice do Dobřichovické; nesouhlasí 1) s umístěním zpomalovacího retardéru v nově
zrekonstruované části ulice Majakovského, 2) s umístěním zahrazovacích sloupků podél travnaté plochy v ulici
Husova a v křižovatce ulic Husova a Majakovského, 3)
s ostříháním vzrostlé zeleně podél Dobřichovické ulice
u křižovatky s ulicí Ostružinovou z důvodu, že se zeleň
nachází na pozemku ve vlastnictví Středočeského kraje, kterému bude žádost předána; navrhuje v souvislosti s žádostí paní M. ohraničení prostoru standardními
obrubníky. Toto řešení bude zohledněno v projektové
dokumentaci k rekonstrukci ulice Majakovského.
Odbor vedení města
• Zápis z 30. zasedání komise životního prostředí
Rada města Černošice bere na vědomí zápis z 30.
jednání komise životního prostředí dne 10. 1. 2018.
• Jmenování do funkce vedoucí právního odboru
Rada města Černošice souhlasí se jmenováním
do funkce vedoucí právního odboru od 01.03.2018
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Mgr. Zuzany Bacíkové v souladu s ustanovením § 102,
odst. 2, písm. g zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění, § 2 odst. 6 zákona č. 312/2002
Sb., o úřednících územně samosprávných celků a §
33 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
v platném znění.
• Dohoda o supervizi pracovního týmu mezi městem a Mgr. Monikou Havlíčkovou
Rada města Černošice schvaluje Dohodu o supervizi pracovního týmu mezi městem a Mgr. Monikou
Havlíčkovou.
• Připojení se k mezinárodní kampani Vlajka pro
Tibet
Rada města Černošice souhlasí s podporou akce
„Vlajka pro Tibet“.
• Žádost o výjimku při výběru dodavatele na revizi
dýchacích přístrojů
Rada města Černošice souhlasí s udělením výjimky
z vnitřního předpisu č. 5 „Zadávání veřejných zakázek“
dle bodu 4.1. při výběru dodavatele revize 8 dýchacích
přístrojů Dräger PSS7000 za celkovou cenu 73.600
Kč včetně DPH firmou Dräger Safety, s.r.o., Obchodní
124, Čestlice.
• Veřejná zakázka malého rozsahu - Vypracování zadávací dokumentace a administrace veřejné
zakázky pro projekt Rekultivace bývalé skládky
„U Dubu“, Černošice“
Rada města Černošice schvaluje 1) výzvu a zadá-

vací dokumentaci k veřejné zakázce „Vypracování zadávací dokumentace a administrace veřejné zakázky
pro projekt Rekultivace bývalé skládky „U Dubu“, Černošice“, 2) vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu
vedené pod názvem „Vypracování zadávací dokumentace a administrace veřejné zakázky pro projekt Rekultivace bývalé skládky „U Dubu“, Černošice“, 3) postup
dle části III. odst. 4.1 vnitřního předpisu č. 5 o zadávání
veřejných zakázek a přímé oslovení 4 dodavatelů.
• Veřejná zakázka malého rozsahu - Dopravní automobil pro JSDH Mokropsy
Rada města Černošice schvaluje 1) vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu vedené pod názvem
„Dopravní automobil pro JSDH Mokropsy“, 2) výzvu
a zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Dopravní
automobil pro JSDH Mokropsy“, 3) postup dle části III.
odst. 5.1 vnitřního předpisu č. 5 o zadávání veřejných
zakázek a přímé oslovení 4 dodavatelů.
Odbor školství, kultury a cestovního 
ruchu
• Socha Sv. Václava
Rada města Černošice nesouhlasí s návrhem paní
J. A. na odkup kopie sochy Sv. Václava a její umístění
v nice mokropeské kapličky místo originálu; trvá na
ponechání originálu sochy Sv. Václava v místě mokropeské kapličky.
• Mistrovství ČR ve sportovní gymnastice v hale VČ

Rada města Černošice souhlasí s pronájmem Haly
Věry Čáslavské České gymnastické federaci pro konání Mistrovství České republiky ve sportovní gymnastice,
ve dnech 1. až 3. 6. 2018, za 15.000 Kč.
Dodatečně zařazené body
• Nákup antivirového sw Bitdefender
Rada města Černošice schvaluje postup podle čl.
4.1 vnitřního předpisu č. 5 (směrnice města o zadávání veřejných zakázek); souhlasí s uzavřením smlouvy
CES 85/2018 mezi městem Černošice a Scenario
s.r.o., Pohraniční 1435/86, Ostrava 3 - 70300, IČ:
29462177, jejímž předmětem je nákup 250 ks licencí
na 1 rok sw Bitdefender, a to za celkovou cenu 79.000
Kč bez DPH (95.590 Kč s DPH), včetně jednorázové
vzdálené instalační podpory.
• Úprava stávajícího zábradlí u jezu - cenová
nabídka
Rada města Černošice bere na vědomí nutnost
úpravy stávajícího zábradlí v prostoru okolo jezu; souhlasí s cenovou nabídkou společnosti 5D Atelér, s.r.o,
IČ: 27612830, v celkové výši 44.000 Kč bez DPH.
• Ukončení veřejné sbírky na výstavbu a vybavení
sportovní haly - tělocvičny v Černošicích
Rada města Černošice bere se souhlasem na vědomí zaslání oznámení o ukončení veřejné sbírky ke
dni 1. 3. 2018.

Ze 116. jednání Rady města Černošice (12. 2. 2018)
Odbor investic a správy majetku
• Stavební úpravy a přestavba vily č.p. 259 v Černošicích - smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní související
Rada města Černošice bere na vědomí nutnost
provedení přeložky plynárenského zařízení v souvislosti s řešením venkovních úprav u vily Tišňovských;
schvaluje návrh a znění smlouvy (CES č.86/2018)
o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě
předpokládaných nákladů ve výši 38 tis. Kč bez DPH
mezi společností GasNet, s.r.o. zastoupené společností GridServices,s.r.o., IČO: 2793531.
• Mateřská škola v Husově ulici, Černošice- sadové úpravy - výběr dodavatele a poskytovatele
služeb spojených s realizací zakázky
Rada města Černošice bere na vědomí informace
o veřejné zakázce pro výběr dodavatele a poskytovatele služeb spojených s realizací sadových úprav v rámci
projektu Mateřská škola v Husově ulici, Černošice;
souhlasí s výběrem nejvhodnější nabídky společnosti
STROMMY COMPANY, s.r.o., IČ: 01919652, na realizaci zakázky „Mateřská škola v Husově ulici, Černošice - sadové úpravy“ za celkovou cenu 952.753,50 Kč
bez DPH (1.152.831,74 Kč včetně DPH); schvaluje
uzavření smlouvy o dílo (CES č. 34/2018) mezi společností STROMMY COMPANY, s.r.o., IČ: 01919652
a městem Černošice pro dodavatele a postytovatele
služeb spojené s realizací sadových úprav v rámci projektu Mateřská škola v Husově ulici.
• Žádost o souhlas s umístěním kamery před
vchodem do pobočky České pošty, a.s.
Rada města Černošice souhlasí s umístěním kamery u vchodu do pobočky pošty na domě č.p. 228
v Poštovní ulici podle návrhu z 8. 2. 2018.
Odbor územního plánování
• Smlouva o užití archiválie CES 45/2018
Rada města Černošice souhlasí s uzavřením smlouvy o užití archiválie Císařských povinných otisků stabilního katastru, č. CES 45/2018 s Česká republika - Zeměměřický úřad, IČ 60458500, za cenu 0 Kč.
• Smlouva o užití státního mapového díla v digitální formě, Databáze geografických jmen ČR, Data200 a Ortofota ČR, č. CES 47/2018
Rada města Černošice souhlasí s uzavřením smlouvy o užití státního mapového díla v digitální formě, Databáze geografických jmen ČR, Data200 a Ortofota ČR,
č. CES 47/2018 s Česká republika - Zeměměřický
úřad, IČ 60458500, za cenu 0 Kč.
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Finanční odbor
• Informace o rozpočtových opatřeních a změnách rozpisu rozpočtu schválených vedoucí FO
a starostou - 4. čtvrtletí 2017
Rada města Černošice bere se souhlasem na
vědomí provedená rozpočtová opatření a změny rozpisu rozpočtu v kompetenci starosty města a vedoucí
finančního odboru dle příloh důvodové zprávy za 4.
čtvrtletí 2017.
• Rozpočtové opatření č. 3 a změna rozpisu rozpočtu č. 8
Rada města Černošice schvaluje rozpočtové opatření č. 3 a změnu rozpisu rozpočtu č. 8.
• MŠ Černošice - Karlická: rozdělení HV za rok
2017, přijetí daru, vyřazení majetku z evidence
Rada města Černošice schvaluje výsledek hospodaření Mateřské školy Černošice, Karlická 1170,
okres Praha-západ za rok 2017 ve výši 298.400,49
Kč a jeho rozdělení a převod, a to 59.680 Kč do fondu
odměn a 238.720,49 Kč do rezervního fondu školy;
souhlasí 1) s přijetím věcných darů: DVD v hodnotě
2.800 kč a dětského vozítka v hodnotě 2.995 Kč a finančního daru ve výši 5.000 Kč, 2) s vyřazením majetku z evidence Mateřské školy Černošice, Karlická
1170, okres Praha - západ v celkové výši 70.753 Kč
dle žádosti ředitelky školy.
Odbor informatiky
• Nákup switche - Černošice
Rada města Černošice souhlasí s nákupem switche
Cisco Catalyst WS-C2960X od Suntech Computer,
s.r.o, Československého exilu 2154/26, Praha 4 14300, IČ: 26738431 za celkovou cenu 33.962 Kč
bez DPH (41.093 Kč s DPH); schvaluje změnu rozpisu rozpočtu č. 9.
Úsek projektového řízení a komunikace
• Veřejná zakázka malého rozsahu - Manažerské
řízení přípravy a realizace projektu na akci Rekultivace bývalé skládky „U Dubu“, Černošice
Rada města Černošice schvaluje 1) výzvu a zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Manažerské řízení
přípravy a realizace projektu na akci Rekultivace bývalé
skládky „U Dubu“, Černošice“, 2) vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu vedené pod názvem „Manažerské řízení přípravy a realizace projektu na akci Rekultivace bývalé skládky „U Dubu“, Černošice“, 3) postup
dle části III. odst. 4.1 vnitřního předpisu č. 5 o zadávání
veřejných zakázek a přímé oslovení 4 dodavatelů.

• Veřejnoprávní smlouva o dotaci/příspěvku na
poskytování sociální služby, tedy činnosti nebo
souboru činností podle zákona č.108/2006 Sb.,
zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem
sociálního začlenění nebo prevence sociálního
vyloučení, na rok 2018; evidenční číslo smlouvy
poskytovatele: S-0248/SOC/2018
Rada města Černošice schvaluje 1) návrh Veřejnoprávní smlouvy o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby, tedy činnosti nebo souboru činností podle
zákona č.108/2006 Sb., zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení, na rok 2018; evidenční
číslo smlouvy poskytovatele: S-0248/SOC/2018,
mezi městem Černošice a Středočeským krajem, IČO
70891095, pro účely zajištění pečovatelské služby, ve
výši 1.580.000 Kč, vč. přílohy (položkové čerpání), 2)
rozpočtové opatření č. 4.
Odbor školství, kultury a cestovního 
ruchu
• Farmářské trhy
Rada města Černošice schvaluje smlouvu CES
98/2018 o zajištění technické podpory mezi městem
Černošice a paní Alicí Fischerovou, IČ: 71652230.
• Rezignace pana Pavla Jahelky na členství v Komisi pro spolkovou činnost a komunitní život
Rada města Černošice bere na vědomí rezignaci
pana Pavla Jahelky na členství v komisi pro spolkovou
činnost a komunitní život města Černošice ke dni 24.
1. 2018.
Dodatečně zařazené body
• Oprava oken budovy B ZŠ Černošice - Mokropsy
Rada města Černošice bere na vědomí informaci
o tom, že se nepodařilo uplatnit reklamaci díla - opravu
kování oken - u zhotovitele; souhlasí s opravou kování
oken budovy B ZŠ Mokropsy podle cenové nabídky firmy
Karel Vyleta, IČ 61090476, za 33.760 Kč bez DPH.
Plná znění zápisů najdete na webu města: http://www.
mestocernosice.cz/mesto/mesto–cernosice/vedeni–
mesta/. K nahlédnutí jsou rovněž na městském úřadu
u pí Jitky Drahokoupilové. V případě zájmu je možné
získat kopii zápisu. Cena je 2 Kč za stránku (dle ceníku za
poskytování informací).

Zkrácené verze zápisů schůzí
rady a zastupitelstva města
připravila Dana Jakešová.

z radnice

CENA VODNÉHO A STOČNÉHO OD 1. 1. 2018
společnosti PVK, a.s., a která je do naší sítě dodávána vodovodem z Prahy plněným z vodního
díla Želivka. Pro letošní rok je toto zdražení vody
o 1,39 Kč/m3. Od r. 2011 došlo i ke změně nákladů na distribuci vody.
Na základě zpracované kalkulace je zvýšení
ceny vodného o 0,97 Kč bez DPH a zvýšení
ceny stočného o 1 Kč bez DPH, vždy za 1 m3.

Novou cenu stanovila rada města svým usnesením č. R/112/6/2017 z 18. 12. 2017 na základě aktuální kalkulace nákladů.

vodné 35,30 Kč bez DPH,
40,60 Kč s 15% DPH za 1 m³
stočné 36,90 Kč bez DPH,
42,44 Kč s 15% DPH za 1 m³

Cena vodného a stočného byla naposledy
zvýšena od 1. 5. 2011, a to v souvislosti se změnou DPH ze 14 na 15 %. Od té doby se ceny
vodného a stočného neměnily. Každý rok však
roste cena vody, kterou město nakupuje od

celková cena 72,20 Kč bez DPH,
83,03 Kč s 15% DPH za 1 m³

Lucie Poulová, OISM

AKCE KONTEJNERY
JARO 2018

Město Černošice nabízí službu občanům.

10. 3. od 8:00 – 12:00

svoz bioodpadu

n

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

n

velkoobjemovými kontejnery

17. 3. od 8:00 – 12:00

Cílem služby je usnadnit Vám likvidaci trávy, větví a listí, snížit tím naše společné náklady
z městského rozpočtu na směsný odpad a zamezit hromadám odpadu v prostoru města.

n

Kontejnery budou přistavovány na vybraná místa
v termínech dle tabulky, a to vždy
v sobotu od 9.00 do 12.00 hod.

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

24. 3. od 8:00 – 12:00
Černošice (Poštovní)
Mokropsy (u pekárny)
n Vráž (Husova – Majakovského)
n Vráž (Slunečná – u kontejnerů na plasty)
n

n

Služba je ZDARMA.

31. 3. od 8:00 – 12:00

Kontejnery budou označeny nápisem na větve (sem patří i nastříhané větvičky z tújí,
okrasných keřů apod.), na trávu a listí, popř. spadaná jablka, jehličí a ostatní bioodpad.
Upozorňujeme, že kontejnery nejsou určeny k odkládání objemného odpadu typu
starý nábytek, matrace, koberce aj.
Sběrné místo bioodpadu je i nadále celoročně k dispozici také v areálu technických služeb
- v pondělí, ve středu a v sobotu.

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

7. 4. od 8:00 – 12:00

Prosíme o důsledné třídění bioodpadu. Větve se štěpkují, ostatní bioodpad
odvážíme do kompostárny.

DUBEN – PROSINEC 2018

Komenského (u kostela)
7.4.
Na Marsu x Pardubická
Husova x Kollárova (za bývalou MŠ)
14.4.
V Habřinách (osada Zátoka Radosti)
Na Vírku
21.4.
Topolská x Jasmínová
Měsíční x Jitřní
28.4.
Osada Lavičky

n

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

5.5.

2.6.

30.6.

28.7.

25.8.

22.9. 20.10. 17.11.

12.5.

9.6.

7.7.

4.8.

1.9.

29.9. 27.10. 24.11.

19.5.

16.6.

14.7.

11.8.

8.9.

6.10.

26.5.

23.6.

21.7.

18.8.

15.9. 13.10. 10.11. 8.12.

3.11.

1.12.

Mapa míst je na www.mestocernosice.cz - Mapy, G-obec - vlevo vybrat Svoz
bioodpadu. Bližší informace, dotazy, nápady či připomínky na tel. číslo 251 641 183
nebo e-mail technicke@mestocernosice.cz.

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

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

Názory zastupitelů
Zajděte do Club Kina častěji
V únorovém vydání IL vyšel text vedoucího odboru kultury Pavla Blaženína týkající se dramaturgie akcí, které město Černošice prostřednictvím
odboru kultury pořádá v Club Kinu. Určitě považuji za dobré, že v našem městě máme klub této
kvality. Kultura by zde měla zůstat.
Vzhledem k nízké návštěvnosti mnoha akcí
(nad kterou si pan Blaženín ve svém příspěvku
posteskl) by si ale dramaturgie zasloužila podrobný rozbor, který by dal odpovědi na to, zda
se trefuje lidem do vkusu, ale třeba i časových
možností. Mnoho párů by třeba rádo zašlo na
večerní koncert třeba v pondělí či ve čtvrtek.
Fakticky to ale pro ně není reálné například kvůli
absenci hlídání dětí. Nebo jsou prostě v pracovních dnech velmi vytížení a na kulturu již nemají
Na můj článek, jenž vyšel v minulém čísle IL,
„Zajděte do Club Kina častěji“ reagoval pan zastupitel Přemysl Mališ. S panem Mališem jsem
se sešel a diskutovali jsme nad problematikou
podpory kultury, dramaturgií atd. Pár myšlenek
z našeho rozhovoru přinášíme i pro IL. Součástí
této problematiky je i zveřejněná tabulka uskutečněných akcí za vstupné. V tabulce nejsou
však uvedeny nepřímé náklady na propagaci,
personální zajištění, autorská práva (Ochranný
svaz autorský posílá vyúčtování jednou za půl
roku) a občerstvení pro známější kapely. Vše
podstatné tam však najdete. Většinu akcí od-

Datum

Název akce

Místo
konání
Club Kino
Club Kino
Club Kino
Club Kino
Club Kino
ZUŠ
Club Kino
Club Kino
Club Kino
Club Kino
Club Kino
Club Kino
sál Vráž
Club Kino
Club Kino
Club Kino
Club Kino
Club Kino
sál Vráž
Club Kino
Club Kino
Club Kino
Club Kino
Club Kino
Club Kino
Club Kino
sál Vráž
Club Kino
Club Kino
Club Kino
Club Kino
Club Kino
Club Kino
Club Kino
Club Kino
Club Kino
Club Kino
ZUŠ
Club Kino

energii. Pro starší spoluobčany zase může být
překážkou doprava na a především pak později
večer z koncertu či jiného představení. Možná
by na některou z akcí rádi přišli, pokud bychom
jim zdarma či za mírný poplatek dopravu dokázali zajistit. A část lidí prostě třeba jen poslouchá
jiné hudební směry, tedy i ty by v klubu (ve městě) měly mít své místo.
Navrhoval bych proto udělat revizi akcí minimálně za rok 2017. Prosím proto vedení města,
potažmo odbor kultury přidat k tomuto mému
příspěvku tabulku, z níž bychom všichni získali reálný obraz, jak kultura funguje. Uvést vždy
název akce + žánr, termín konání, kolik diváků
přišlo, kolik město za vstupenky z dané akce
celkem utržilo a proti tomu dát kompletní náklady (tedy honorář pro kapelu a její útratu za občerstvení, dopravu apod., pronájem, náklady na
personální zajištění ze strany města atd.).
Dále bych považoval za vhodné udělat mezi

lidmi průzkum, o co by měli z kulturních akcí
skutečně zájem, v jakých dnech a v jakých časech, příp. kolik jsou ochotni zaplatit za vstupenky třeba na nějakou populární kapelu (které, jak
známo, nejsou levné). Zrealizovat by se mohl
např. v termínu komunálních voleb. Anketní otázky/lístky by mohly být s předstihem zveřejněny
v IL. Následně by je lidé při návštěvě volební
místnosti jen odevzdali, nebo by je bylo možné
vyplnit i na místě.
Podle toho by pak bylo možné upravit dramaturgii kulturních akcí pořádaných městem z veřejného
rozpočtu tak, aby vycházela
ze skutečných potřeb a zájmů obyvatel Černošic. Pak
by snad stoupla i návštěvnost
akcí.

bor školství, kultury a cestovního ruchu (dále
jen OŠKCR) pořádá v Club Kinu, které je vybavené profesionální audio video technikou.
Tato technika je v majetku města a OŠKCR o ni
pečuje. Za pronájem clubu OŠKCR nic neplatí,
neb město Club Kinu přispívá 5 tis. Kč měsíčně. Díky tomuto příspěvku má město a všechny spolky a organizace prostory clubu zdarma
k dispozici. Club Kino má také svoji vlastní dramaturgii zaměřenou spíše na levnější bigbeatové kapely a ty kapely, co jsou schopné si přivézt
vlastní fanoušky. Naproti tomu OŠKCR, který má
v zádech město, si může dovolit pozvat dražší

kapely, nebo si dovolit občas zaexperimentovat.
Myslím si, že obě dramaturgie se doplňují. Ano,
mohli bychom dělat daleko známější kapely
a větší akce, jenže na to nemáme v Černošicích odpovídající prostory a zázemí! Pracujeme
s tím, co máme a náš dnes již skvěle vybavený
club nám upřímně závidí široko daleko. Děkuji všem, kdo nás v tom podporují a chodí na
koncerty, a předem děkuji i těm, kdo na kulturu
zatím moc nechodí, ale chodit budou. Možná
i díky těmto zamyšlením se něco v této oblasti
bude dát vylepšit.
S kulturními pozdravy  Pavel Blaženín

Žánr

Pořizovací
náklady
9 000 Kč
20 000 Kč
8 500 Kč
950 Kč
9 800 Kč
4 000 Kč
11 000 Kč
7 000 Kč
7 000 Kč
44 200 Kč
37 500 Kč
400 Kč
5 400 Kč
9 000 Kč
2 000 Kč
1 500 Kč
7 500 Kč
6 000 Kč
3 000 Kč
46 000 Kč
1 500 Kč
21 500 Kč
5 000 Kč

7. 1. The Manky day Parade + předkapela
rock a bigbeat
13. 1. Hudba Praha band
bigbeat
16. 1. M. Perfeti kvartet (IT)
jazz
9. 2. F. Topol
kino
19. 2. Femi Tomovo trio( GB)
rock, blues, jazz ,etno
21. 2. Hudba v Myšlenkách Masarykových
klasika
25. 2. The Led Farmers ( IR)
word music , folk
14. 3. Chrystal Monne Hall Band (USA)
jazz
17. 3. M. Bihari a Bachtale Apsa
etno, world
24. 3. Sto zvířat
bigbeat, pop
25. 3. Zrní
art pop
27. 3. Nezkrocená Brazílie multiprojekce
přednáška
1. 4. Ida Zalewska band (PL)
blues , jazz
6. 4. Muzikál M.Pikford
svět. Evergreeny
18. 4. 2 kapely USA The Delirians
bigbeat
20. 4. Divadlo Akorát Mrzák Inishmaanský
divadlo
22. 4. Bardolino
world music
28. 4. Escualo kvintet
tango
29. 4. Julia Šupíková recitál
moderní klasika
8. 9. Buki fest
rock‘n‘roll, bigbeat, country
15. 9. Jadaband
bigbeat
22. 9. Klika+ Poletíme ?
turbošanson, bigbeat
1. 10. Pohádka z Budíku
divadlo
5. 10. Divadlo křoví - zrušeno
8. 10. A. Derlak trio PL
jazz
5 125 Kč
13. 10. M. Trchová trio - pro nemoc zrušeno
14. 10. D. Goodman + S. Barek CAN
etno, folk, klasika
6 600 Kč
15. 10. pohádka O Terezce a Matějovi
divadlo
5 000 Kč
21. 10. Blues Černošice CZ a SK
blues
18 000 Kč
26. 10. M. Solivann USA
blues , rock
9 000 Kč
27. 10. Wroblewski a Janoušek kvartet
modern jazz
5 000 Kč
5. 11. Pohádka Sůl nad zlato
divadlo
2 500 Kč
9. 11. Gwyn Ashton AUS
rock
4 000 Kč
12. 11. Pohádka o Tureckém rybáři
divadlo
4 000 Kč
21. 11. Jan Kavka trio
mlady jazz
3 900 Kč
24. 11. Půjablkoň
folk
6 000 Kč
8. 12. S. Slowinski kvintet PL
jazz
7 000 Kč
10. 12. Familia Musica
klasika
6 000 Kč
11. 12. V. Redl s kapelou
folk
47 000 Kč
CELKEM
Vysv.: Zkratka PB značí iniciály Pavla Blaženína, tj. zajištění techniky bez nákladů na externistu.
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Zvuk
světla
1 500 Kč
1 500 Kč
1 500 Kč
PB
PB
PB
1 500 Kč
1 500 Kč
1 500 Kč
1 500 Kč
2 500 Kč
PB
PB
PB
1 500 Kč
0 Kč
PB
PB
PB
2 000 Kč
1 500 Kč
1 500 Kč
0 Kč

Přemysl Mališ,
zastupitel za hnutí ANO

10 500 Kč
21 500 Kč
10 000 Kč
950 Kč
9 800 Kč
4 000 Kč
12 500 Kč
8 500 Kč
8 500 Kč
45 700 Kč
40 000 Kč
400 Kč
5 400 Kč
9 000 Kč
3 500 Kč
1 500 Kč
7 500 Kč
6 000 Kč
3 000 Kč
48 000 Kč
3 000 Kč
23 000 Kč
5 000 Kč

Celkem
diváků
16
131
10
21
39
2
51
39
32
233
241
6
4
56
9
23
32
19
49
102
16
161
25

Příjem ze
vstupenek
1 950 Kč
27 600 Kč
1 100 Kč
1 900 Kč
6 260 Kč
200 Kč
7 760 Kč
5 350 Kč
4 350 Kč
51 100 Kč
53 080 Kč
400 Kč
480 Kč
6 020 Kč
1 050 Kč
1 840 Kč
4 230 Kč
2 280 Kč
3 350 Kč
16 400 Kč
1 920 Kč
30 940 Kč
2 000 Kč

Výsledek
celkem
-8 550 Kč
6 100 Kč
-8 900 Kč
950 Kč
6 260 Kč
-3 800 Kč
6 260 Kč
-3 150 Kč
-4 150 Kč
5 400 Kč
13 080 Kč
0 Kč
-4 920 Kč
-2 980 Kč
-2 450 Kč
340 Kč
-3 270 Kč
-3 720 Kč
350 Kč
14 400 Kč
-1 080 Kč
7 940 Kč
-3 000 Kč

1 500 Kč

6 625 Kč

5

750 Kč

-5 875 Kč

PB
PB
1 500 Kč
PB
1 500 Kč
PB
PB
PB
1 500 Kč
PB
1 500 Kč
0 Kč
1 500 Kč

6 600 Kč
5 000 Kč
19 500 Kč
9 000 Kč
6 500 Kč
2 500 Kč
4 000 Kč
4 000 Kč
5 400 Kč
6 000 Kč
8 500 Kč
6 000 Kč
48 500 Kč
425 375 Kč

9
27
14
16
5
25
34
34
7
30
2
20
214

1 350 Kč
2 160 Kč
2 800 Kč
2 700 Kč
750 Kč
2 000 Kč
5 100 Kč
2 720 Kč
840 Kč
4 500 Kč
300 Kč
2 350 Kč
62 060 Kč
321 940 Kč

-5 250 Kč
-2 840 Kč
-16 700 Kč
-6 300 Kč
-5 750 Kč
-500 Kč
1 100 Kč
-1 280 Kč
-4 560 Kč
-1 500 Kč
-8 200 Kč
-3 650 Kč
13 560 Kč
-103 435 Kč

Náklady

z radnice

Názory zastupitelů
Jak v budoucnu využít vilu čp. 118?
V únorovém vydání Informačního listu zazněla v textu Jednou větou… informace o tom, že město do
svého majetku získalo vilu čp. 118 včetně přilehlých
pozemků/zahrady (1936 m2). V textu se píše: „…
jedná se o strategicky významné místo u hlavního
černošického přejezdu. Tento krok umožní rozšířit
v budoucnosti veřejný prostor v centru města, objekt a pozemek poskytnout k vhodnému veřejně
prospěšnému využití apod. Koupě také zabrání demolici domu i například rozdělení pozemku na dvě
samostatné parcely s novou výstavbou...“

Další výjimka na trati
V lednovém čísle IL jsme si mohli přečíst příspěvek
zastupitelky paní Zelinkové na téma hluku kolem
tratě a reakci zastupitelů pánů Kořínka a Kratochvíla. Jako předkladatel zmiňovaného usnesení si dovolím krátce se ke „sporu“, zda vedení města tuto
věc zanedbalo, nebo na ni zapomnělo, vyjádřit.
Cílem usnesení, které bylo přijato jednomyslně
všemi osmnácti přítomnými zastupiteli, bylo pouze to, aby trať, která má už teď významnou úlevu
v podobě režimu staré hlukové zátěže, byla jejím
správcem udržována alespoň v takovém stavu,
v jakém má být. Tudíž aby nebyla povolena žádná
další výjimka. Nic víc, nic méně.
To se ale nepovedlo a byla povolena nová výjimka, která dále zvyšuje hlukové limity; to znamená komfort pro SŽDC a nepohodlí pro obyvatele
v blízkosti tratě. Platí do 30. 6. 2020, což není
zanedbatelná doba, která by se dala ospravedlnit
právě probíhajícími úpravami tratě.

Debata o TGM v názvu školy
by nás měla spojovat
Diskuze o možném přejmenování základní školy
na Masarykovu v rámci letošních oslav 100. výročí
republiky nabírá na síle. Za důležité považuji, abychom v ní v duchu prvního prezidenta přistupovali
k názorům ostatních s pokorou a současně abychom měli odvahu vyslovit i zdánlivě menšinový názor. Ctít a žít demokracii je důležitější než rozhodnutí
o názvu školy. Jinak bychom se mohli podobat těm,
kdo zpívají Ach synku, synku, ale ve skutečnosti
Masarykův odkaz pošlapávají.
V mnoha diskuzích dnes převládají vyhraněné
postoje a zastánce jiného názoru tlačíme do kouta.
Jenže nic není černobílé, a i kdyby bylo, pod tlakem ten druhý svůj názor těžko změní. Společnost
by se měla začít spojovat lepší komunikací a větší
smířlivostí.
Nevím, jak zastupitelstvo rozhodne. Převaha
zastánců přejmenování na stránkách Informačního
listu může zkreslovat, protože hlas té skupiny, která
chce něco změnit, vždy zaznívá silněji a někdy jako
jediný. Ten, komu vyhovuje status quo, obvykle není
moc slyšet. U tématu přejmenování školy navíc vyžaduje jistou dávku odvahy být proti, protože nikdo

Černošická škola
Poslední dobou se v Černošicích hodně hovoří o tom, zda se má naše základní škola v rámci
příležitosti 100. výročí založení Československé
republiky přejmenovat na školu T. G. Masaryka.
Veškeré aktivity k přejmenování vítám a jsem rád,
že lidé mají zájem aktivně vystupovat ve veřejném
prostoru. Přesto se domnívám a podporuji názor

Dle informací, které jsem získala při své práci zastupitelky, je však ve hře ještě další varianta – a sice
využití zahrady vily pro přeložku komunikace z důvodu dopravního napojení komunikace Komenského
(v rámci rekonstrukce železniční tratě).
Podle mého názoru by byla velká škoda tímto
způsobem zasáhnout do další historické části Černošic. Pevně proto věřím, že vila bude využita k výše
avizovanému účelu, tedy jako veřejný prostor v centru města. Právě proto jsem nákup této nemovitosti
svým hlasem na zastupitelstvu podpořila. Vila se
zahradou pro mě představuje ideální místo pro setkávání občanů, veřejné místo, které se stává v již zaniklých Černošicích vzácností (prostor pro koncerty,
knihovnu, promítání, čtení, diskuze apod.).
Jana Zelinková, zastupitelka za hnutí ANO

Komentář vedení města:
Slovy o rozšíření veřejného prostoru byla v důvodové zprávě myšlena možnost z této zahrady oddělit a k přilehlé komunikaci připojit pár
čtverečních metrů. Neexistuje žádná varianta,
která by počítala s demolicí této vily a využitím zahrady pro budoucí přeložku krajské silnice, resp. napojení ulice Komenského, jak
text paní zastupitelky Zelinkové čtenářům
podsouvá. Naším cílem je vilu zachovat ze
strategických důvodů dlouhodobě v majetku
města a využít ji pokud možno pro veřejně
prospěšné činnosti nebo služby.
Filip Kořínek, starosta

Osobně si myslím, že až na prvotní obeslání
Krajské hygienické stanice v dubnu 2016 vedení
města na usnesení skutečně zapomnělo. Vyznívá
to i ze záznamu zasedaní zastupitelstva z listopadu
2017.
Také vím, že kdyby si pan starosta vzal věc za
svou – a on si ji za svou nevzal –, tak se nestane,
že by vedení města nevědělo o řízení, které probíhá za jeho zády.
Je mi líto, že se z reakce pana starosty a radního pana Kratochvíla nedozvídáme, jaké kroky k naplnění zmíněného usnesení hodlá vedení města
podniknout. Správce tratě jistě zlepšil přístup k její
údržbě, přesto nelze ubezpečení, že nebere věc
hluku na lehkou váhu, po mnoholetých zkušenostech vnímat jako dostatečnou záruku – proč by si
jinak SŽDC vyřizovala tuto výjimku?
Nad rámec této diskuze chci uvést, že i takovéto
výjimky ze zákonem garantovaných práv přispívají
k nedůvěře v náš právní systém.
Jakub Špetlák, zastupitel Trojlístek

Komentář:
Pan Špetlák ve svém příspěvku zjednodušuje téma pouze na konstatování faktu, že byla
udělena výjimka hlukové zátěže. Nikdo z vedení města nevítá ani nepodporuje udělení
výjimky, současný stav trati však bez celkové
zásadní rekonstrukce umožňuje jen limitované
množství technických kroků, které je možné
realizovat. Cíl města zůstává nezměněn – na
jedné straně realizace rekonstrukce s minimálním dopadem na město, na druhé straně
odklon dálkové a nákladní dopravy. Kritiku lze
přijmout v případě, kdy jsou zároveň navrženy
realizovatelné kroky k dalšímu zlepšení situace. Doporučuji, aby si čtenář přečetl celé zdůvodnění Krajské hygienické stanice tak, jak je
k dispozici na webových stránkách našeho
města, a vytvořil si vlastní názor.
Tomáš Kratochvíl, člen rady města

nechce být vnímán, že si snad odkazu TGM a historie Černošic dost neváží a není skutečný demokrat.
Existují silné argumenty pro přejmenování školy, ale
stejně tak prosím o zachování prostoru pro názory
těch, kteří s tím nesouhlasí, nebo jen třeba důvody
k přejmenování nevidí jako dost silné.
Návrh pochází od místního občana, který už pět
let zastupitelstvo vyzývá, aby pojmenovalo nějaké
místo po TGM nebo po Václavu Havlovi. S příchodem 100. výročí republiky a s ohledem na to, že
místní škola dříve jeho jméno nesla, snaha spěje
k vyvrcholení. Návrh dostal podporu Černošické
společnosti letopisecké, některých členů komise
pro spolkovou činnost, klubu seniorů i řady dalších.
Argumenty přesvědčivě shrnují jiné texty v tomto
i předchozím čísle IL, nebudu je zde opakovat.
Existují také argumenty proti, a pro vyváženost
diskuze by měly zaznít: Masarykovo jméno nese asi
130 jiných základních škol v zemi (stejně jako stovky
náměstí a ulic). Přejmenování reálně asi nic nepřinese – Černošice jsou již dnes zastáncem liberální
demokracie, jiné části republiky tím neovlivníme.
Měli bychom více úsilí věnovat tomu, co a jak se
učí uvnitř školy, než jak se jmenuje. Zavedení nového názvu školy, formálně i do veřejného povědomí,
stojí dost práce i peněz. Měli bychom přihlédnout

k tomu, že vedení ani zaměstnanci školy návrh většinově nepodporují.
V září 2016 rada města rozhodla o pojmenování
nové sportovní haly po Věře Čáslavské, která tu žila.
Po dalších významných místních osobnostech zastupitelstvo pojmenovalo několik nových ulic (A. V.
Nováka, Foglarova, Marie Fischerové-Kvěchové).
Na březnovém zasedání budeme rozhodovat o pojmenování budoucí knihovny v nové radnici po senátorce Františce Plamínkové, která v Černošicích
také strávila část svého života – a jsem přesvědčen,
že tento návrh bude, možná jednomyslně, přijat.
Výsledek hlasování o návrhu na přejmenování
školy odhadnout neumím. Hovořil jsem o návrhu
s asi padesáti lidmi a třetina z nich byla pro přejmenování, třetina proti, a poslední třetina neměla jasný
názor nebo to neviděla jako silné téma a přikládala
větší důležitost jiným věcem. Mezi zastupiteli to ještě nedávno bylo podobné.
Ať už se škola bude jmenovat Masarykova základní škola Černošice nebo stále Základní škola
Černošice, rád bych naše společné úsilí směřoval hlavně k tomu, jak odkaz všemi uznávaného
TGM v rámci školy, města i celé země co nejlépe
naplňovat.
Filip Kořínek, Věci černošické

školy o zachování současného názvu. Jako odkaz
na historické pojmenování školy bych považoval
za dostatečně důstojné umístit u hlavního vchodu
pamětní desku.
Jsou zde totiž určitě důležitější věci, kterým
bychom se v rámci diskuze o škole měli věnovat
- obsahu školy a jejího formátu výuky. Jsem přesvědčen, že v naší škole probíhají pozitivní změny, máme například třídu s rozšířenou výukou

matematiky pro nadané děti, v nabídce je i třída
s rozšířenou výukou angličtiny (CLIL), máme jistě
spoustu dobrých pedagogů. Přesto je zde mnoho
věcí, které by se ještě daly a měly zlepšit.
Pojďme proto raději diskutovat nad tím, co se
nám líbí, nelíbí, nebo rovnou navrhnout, co by se
dalo zlepšit.
Přemysl Mališ, zastupitel za hnutí ANO
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z radnice

Názory zastupitelů
Masarykova škola
Je to až udivující, ale právě argumenty proti tomu,
aby se mokropeské škole vrátilo její původní jméno, jsou přesně těmi důvody, proč by k tomu dojít
mělo.
Ano, Tomáš Masaryk, stejně jako Jan Hus
a Jan Amos Komenský, nejezdil do Černošic na

Postoj zastupitelů TOP 09
k návrhu přejmenovat školu
Březnové zastupitelstvo se bude s největší pravděpodobností zabývat návrhem na přejmenování naší základní školy na školu Masarykovu, tedy
o navrácení jejího názvu ze třicátých let. Ačkoli
se nejedná o otázku, která by byla stěžejní pro
fungování města, lze očekávat dlouhou a emotivní diskuzi, protože jak snaha přejmenovat, tak
snaha zachovat název stávající, má své zastánce
a opodstatněné argumenty. Poměr sil se nyní
jeví tak, že jazýčkem na vahách pravděpodobně
budou zastupitelé TOP 09. I proto jsme se na
poslední schůzce místních členů a podporovatelů TOP 09 touto otázkou důkladně zabývali.
Jako podstatné vidíme, že v této věci v Černošicích neexistují dva zcela protichůdné názory.
Není zde nikdo, kdo by hlásal, že T. G. Masaryk
si naši úctu nezaslouží. Diskuze se vede pouze
o formě vyjádření úcty – pan Alexandr Pařík, kte-

letní byt, nicméně stejně jako oni patří mezi velikány, které naše země dala světu.
Ano, jméno škole dlouho nevydrželo. Důvodem bylo jistě to, že protektorátní škola nemohla
nést jméno jedné z nejvýznamnějších postav dějin demokracie.
Názor, že navracet Masarykovo jméno není
dnes aktuální, je asi tím nejsilnějším důvodem pro
to, aby se tak stalo; a fakt, že Masarykových škol
je po ČR spousta, tento náš dluh jen podtrhuje.
Sté výročí založení našeho státu je jedineč-

nou příležitostí vrátit škole její ukradený název
a v ovzduší komplikované demokracie připomenout jeden z nejlepších příkladů demokratického uspořádání, předválečné Československo,
které celosvětově budilo zasloužený respekt, ale
vzhledem k polovičatému a příliš kompromisnímu přístupu tehdejších mocností nemělo čas se
rozvinout.
Tak prosím, nedělejme stejnou chybu jako ony
a vraťme škole její název se vším všudy.

rý diskuzi inicioval a jeho podporovatelé jsou pro
návrat historického názvu školy. Škola, která přede dvěma lety absolvovala anabázi přejmenování
ve vztahu ke všem státním institucím a dobře ví,
o čem všem to je, preferuje důstojnou pamětní
desku a ponechání současného názvu.
Skutečností je, že ani změna názvu, ani odhalení desky dnes nevrátí masarykovskou úctu
v takové podobě, jaká provázela období první republiky. Uplynulo příliš mnoho času, pro dnešní
děti je T. G. M. jen postavou z učebnic. Jestli to
bude vztah bližší, o tom rozhodne spíš vzdělání
a kvalita učitelů než formální projevy úcty. Z tohoto pohledu se tedy přeme o zcela marginální
problém.
Zabývejme se proto podstatou věci z hlediska zastupitelské demokracie. Je zde skupina
občanů, která prosazuje legitimní návrh. Je zde
město, jehož placení zaměstnanci (pracovníci
školy) budou návrh v případě prosazení fakticky realizovat z prostředků městského rozpočtu.

(Variantu, že by běhání po úřadech jménem školy absolvovali sami navrhovatelé, zákon bohužel
neumožňuje). Považujeme proto za nezbytné
zjistit, jak velkou skupinu osob navrhovatelé
zastupují. Jinými slovy, jaké části černošických
obyvatel na přejmenování školy opravdu záleží,
komu je to jedno a kdo je zásadně proti.
Rozhodli jsme se proto, že ještě před hlasováním provedeme vlastní průzkum, abychom na
tuto otázku dokázali odpovědět. Jestliže se ukáže, že znovupojmenování školy jménem prvního
prezidenta je srdcovou záležitostí pro velkou
část nejstarší generace, podpoříme ho už proto,
že město má dnes jen málo možností, jak naše
starší spoluobčany povzbudit a vyjít jim vstříc.
Na druhou stranu se tím vyvarujeme politické
kultury, ve které je vyslyšena právě a pouze ta
lobbistická skupina, která se nejhlasitěji ozývá
a nejagresivněji prosazuje svůj zájem.

Má se naší škole opět vrátit původní název?
Ani rozpočet města nevyvolává mezi obyvateli takové vášně jako přejmenování mokropeské základní školy. Pokusím se Vám vysvětlit důvody, proč
budu hlasovat PRO. Vrátit naší základní škole svůj původní název a obnovit
tak historickou kontinuitu, je důležité jak pro dnešní dobu, tak pro nápravu
historických křivd na obyvatele Černošic. Školu nechal postavit starosta
Karel Vošalík. Byl to upřímný demokrat a zastánce prezidenta Masaryka
a ideálů první republiky. Vím to, protože jsem jeho pravnuk. Kromě školy
zde postavil například první asfaltovou silnici a věnoval vlastní pozemky
na mokropeský hřbitov. Jsem si jistý, že k názvu školy měl hlubší důvody
a nejen, že „byla taková doba“. Jakožto zastánci Masaryka a velkostatkáři
měla naše rodina během obou totalit nemalé problémy. Tento velký starosta nakonec musel dožít jako hlídač na jednom z tehdejších statků v Černošicích. Starostům se v Čechách nestaví pomníčky, to je pravda, ale vrátit
škole původní název, to by mohlo být hezké zadostiučinění.
Druhý důvod je mnohem aktuálnější. Masaryk byl zastáncem mravnosti,
slušnosti, demokratických hodnot a ideálů. Byl uznávanou autoritou a jasným zastáncem prozápadního směřování naší země. Tyto skutečné hodnoty se den po dni z naší společnosti vytrácejí. Prezidenti Klaus a Zeman
jsou opakem masarykovské tradice a člověk se děsí každým dnem, kdy
pan prezident promluví v rozhlase a bude opět překládat nějaká anglická
Město Černošice vyhlašuje výběrové řízení
na pozici
REFERENT ODBORU INVESTIC
A SPRÁVY MAJETKU
Městský úřad Černošice je profesionálně a moderně řízenou organizací státní správy a samosprávy: Pokud se rozhodnete vstoupit do našeho týmu, dáme Vám možnost využít dobře své
schopnosti a aktivně ovlivňovat práci úřadu svými
nápady.
Nabízíme
• pracoviště Černošice
•	platové ohodnocení v 10. platové třídě; po zkušební době přiznání osobního příplatku
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• termín nástupu dle dohody
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Jakub Špetlák, zastupitel Trojlístek

Zastupitelé za TOP 09
Martina Řehořová, Petr Ullrich, Petr Wolf

slova. Je pravdou, že prezident nemá velkou moc, ale jeho vliv je značný.
Doléhá na celou společnost a bohužel i na děti. Jak mají mít dnešní žáci
nějaký vztah k republice, demokracii, západu či k prosté slušnosti, když
z pražského hradu slyší: něco sem, něco tam? A když vidí, jak se Zeman
jezdí do komunistické Číny učit o stabilizaci společnosti? Prezident Klaus
nebyl o mnoho lepší. Jak mají mít opět naši žáci úctu k zákonům, když
vidí, jak jsou zločinci šmahem propuštěni a kauzy z devadesátek ukončeny
rukou toho, kdo před zákonem má mít úctu nejvyšší?
Mohl bych mluvit o dalších věcech. O pomalém oslabování svobodných
médií, o umělém vytváření nového vnitřního nepřítele v podobě pražské
kavárny, o znovuzavádění politických stran, které jsou všechno možné,
jenom ne demokratické, o snahách kanceláře prezidenta, aby se naše
země z ekonomických zájmů několika málo jedinců obrátila směrem na
východ naprosto bez ohledu na porušování lidských práv, o tom, jak populistická SPD volá po vystoupení z EU, aniž by zejména vlastním voličům
říkala, co to bude znamenat. O systematickém strašení občanů takřka
čímkoliv a o mnohém dalším.
Proti těmto destruktivním trendům se každý člověk, který zastává hodnoty demokracie, musí bránit. Vím, že změna jednoho názvu zdaleka nestačí, ale je to dobrý a rozhodně nezanedbatelný krok. A kdy jindy než ke
stému výročí vzniku republiky?

Náplň práce – zaměstnanec bude převážně
vykonávat práce spojené se zajišťováním
agend investičního technika
•	příprava a realizace veřejných zakázek pro investiční záměry města
•	komplexní zajištění investičních záměrů od jejich přípravy, realizace až po do dokončení
•	příprava a vedení agendy související s investičními dotačními tituly
•	komunikace se společnostmi zajišťujícími pro
město investiční činnost
•	zajištění kontroly dodržování smluvních podmínek při realizaci investičních akcí města, podávání reklamací v případě závad na předaných
stavebních dílech
• příprava materiálů pro jednání orgánů města

Michal Trešl, zastupitel VPM
•	odborná činnost související s agendou investic
a správy majetku
Lhůta pro podání přihlášky je do 12 hodin dne 20.
3. 2018. Přihláška musí být podána písemně v zalepené obálce s označením Výběrové řízení – referent
odboru investic a správy majetku. Přihlášku je nutno
doručit do podatelny Městského úřadu Černošice
na adresu: Riegrova 1209, 252 28 Černošice nebo
na adresu pracoviště Praha: Podskalská 19, 120 00
Praha 2.  
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové
řízení kdykoliv v jeho průběhu.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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Znovu: k pojmenování školy
Ukázalo se, že diskuze o návrhu navrácení jména
„Masarykova“ do názvu původně mokropeské,
dnes Základní školy Černošice je velmi potřebná. Považovala jsem za nutné iniciovat osobní
setkání uskutečněné s vedením školy. Významný
rozhovor jsme měli s paní učitelkou Márinkou Novotnou, dcerou starosty Dolních Mokropes Karla
Vošalíka, kterému se ve třicátých letech podařilo
s velkým úsilím prosadit a realizovat stavbu školy
včetně jejího pojmenování „Masarykova obecná škola“. Návrh obnovy pojmenování nadšeně
uvítala. S upřímným vyznáním a podporou návrhu spoluobčana Růžičky se čtenáři seznámili
v příspěvku únorového IL, písemně ho podpořila
skupina černošických důchodců scházejících
se v MaNě. Toto téma bylo otevřeno i na setkání
spolků za přítomnosti pana starosty.
V rodinách, které žijí v Černošicích od pradávna i v nově přistěhovaných vyrůstají další genera-

Proč má být naše škola
Masarykova
Vážená paní tisková mluvčí,
jako absolvent tehdy nejprve Národní, pak Osmileté střední školy v Černošicích (původně Masarykovy školy obecné v Dolních Mokropsech) musím
reagovat na Váš článek z únorového čísla a poopravit některá Vaše tvrzení.
Po vzniku Československé republiky bylo mimo
jiné snahou prezidenta Masaryka vybudovat moderní národní školství a svým vlivem podporovat
vznik škol hlavně v místech, kde chyběly. Takové
nové školy se pak pojmenovávaly začasté jeho
jménem.
V Dolních Mokropsech se pod tímto vlivem stal
zakladatelem a mecenášem školy v roce 1930 dr.
Jan Lhota za přispění řady dalších obyvatel obce
a škola dostala z jejich vůle jméno Masarykova škola obecná (viz mramorové desky u starého vchodu
školy a donedávna stopy nápisu na fasádě).
Trochu posměšně píšete, že „tatíček Masaryk
neměl k našemu městu žádný zvláštní vztah“.
Máte pravdu, pan prezident v našem městě pravděpodobně nikdy nebyl, ale jeho vliv je zde více

Doprava z a do Černošic
– časovaná bomba
Mokropeské nádraží je důležitým až snad strategickým místem, které v zásadních rysech má co do činění s převážnou většinou obyvatelstva nejen celých
Černošic, ale i blízkého okolí. Existuje jistě celá řada
našich občanů, kteří řeší dopravní problém individuálně, ale obvykle již tomu tak nebývá u jejich rodinných
příslušníků.
Moderní parkovací místo, které bylo dostavěno
přede dvěma roky však již dnes nestačí a potvrzuje
fakt, že těchto ploch dnes, ale i v budoucnu nebude nikdy dostatek. Poptávka po parkovacích místech
musí zákonitě a trvale překračovat nabídku. Vlakovým
spojením je alespoň dílčím způsobem řešen svízelný
problém kolabující silniční sítě mezi obcí a Prahou.
Stále narůstá počet osobních aut, jejichž majitelé trvale přes den parkují před nádražím, ale i v blízkém
okolí.
Obyvatelé obce ve vlastním zájmu musí tuto lokalitu
bránit před investičními záměry, které s jeho funkcí
nesouvisí. Pokud by se byl uskutečnil záměr vystavět
rozsáhlé komunitní centrum před nádražím, snížila by
se parkovací plocha u nádraží zhruba o jednu polovinu. Tehdy za široké podpory obyvatelstva se prostřednictvím petice podařilo tuto hrozbu odvrátit. Ke

ce občanů, na kterých také záleží, aby se tradice
našeho města zachovávaly. Zejména dosavadní
Masarykova nám dává mimořádnou příležitost to
ukázat.
Německá okupace státu a následně komunistický režim pojmenování školy vymazal. Avšak
ve vzpomínkách bývalých učitelů, žáků i občanů
a donedávna i díky viditelným stopám na fasádě
staré budovy (čitelné i z projíždějících vlaků) je
mezi námi toto pojmenování stále živé. Jména
dvou největších historických postav naší země se
zásadním významem pro české školství - Komenský a Masaryk - byla dříve v obou černošických
školách přítomná. V každé době záleželo na rodičích a především na učitelích, jak děti s odkazem
těchto osobností seznamovali - vhodnou formou
a přiměřeně věku. I v tom by měl spočívat význam
návratu pojmenování naší školy.
Deklarované rozhodnutí učitelů v minulém čísle
IL, že „změna už dnes není aktuální a současný
stav nechtějí měnit“ mě přesvědčilo, že právě

naopak je nyní velmi aktuální jméno Masarykovo
připomínat a škole přiznat pojmenování, které jí
bylo dáno do vínku.
Při vědomí pochopitelného argumentu vedení
školy, totiž velké administrativní a finanční zátěže,
i při úctě k nezanedbatelným úspěchům, kterých
černošická škola v poslední době dosáhla, stále
věřím, že se podaří uváděné překážky nakonec
zdolat a do pojmenování školy jméno Masarykova
sice opožděně, ale konečně vrátit.
Kompromisním návrhem podle tiskové mluvčí
školy je odhalení desky na budově školy, což má
být „… jakýmsi pomníkem a památníkem doby
vzniku školy…“. Je nutné posoudit, zda toto řešení obstojí; nejedná se o záležitost nostalgickou,
ale etickou.
Jak o tom zastupitelstvo na svém zasedání
symbolicky 7. března 2018 rozhodne?
Za uvážené rozhodnutí děkuji.

než patrný. V Mokropsech máme ostatně kapličku sv. Václava a panovník k obci také žádný vztah
neměl.
Jméno TGM vydrželo naší škole do nacistické
okupace a není pravdou, že „od druhé světové
války už je naše škola známá pouze jako Základní
škola Černošice“. Dnešní název nese naše škola
v tomto formátu až od roku 2016 a po nacistické
okupaci se jmenovala různě:
• Újezdní hlavní škola v Dolních Mokropsech (do 1945)
• Národní škola v Dolních Mokropsech (po 1945)
• Osmiletá střední škola v Černošicích (po 1953)
• Základní devítiletá škola v Černošicích (po 1960)
• Základní škola v Černošicích (po 1984).
Na rozdíl od Vás si myslím, že obnovení starého
názvu školy v modernější podobě (tedy Základní škola T. G. Masaryka) je právě v dnešní době
vzhledem k politické situaci po prezidentských
volbách aktuální. V řadě obcí jsou školy na původní pojmenování po TGM hrdé a dávno se k němu
vrátily, my se však stále nějak stydíme.
Budu se v této věci i nadále angažovat a přeji
si, aby zastupitelstvo změnu názvu odhlasovalo,
neboť to považuji nejen za rehabilitaci jména, které dali škole její zakladatelé, ale i za symbolickou

rehabilitaci všech našich občanů, kteří trpěli za
nacismu i komunismu.
Pro generaci mých rodičů a prarodičů byl TGM
vždy PANEM PREZIDENTEM a stále si myslím,
že připomínat osobnosti, které byly šiřiteli ideálů
humanismu, lidských práv a svobod a víry v pravdu a její vítězství je v dnešní době víc než důležité
a rezonuje i s nejlepšími tradicemi našeho města.
Pamětních desek máme v obci několik a nikdo
pořádně neví, co na nich stojí. Velký nápis nad
vchodem školy, viditelný i z dálky, bude mít jistě
větší dopad nejen na stovky jejích žáků, ale i na
celou černošickou komunitu.

spokojenosti dnes funguje Komunitní centrum v architektonicky zajímavém objektu na Vráži.
Opět je tato lokalita u nádraží atakována podnikatelským záměrem vystavět v bezprostřední blízkosti
školu „Jeden strom“. Škola je projektována pro 140
žáků a nezbytný odborný a obslužný personál. Z pochopitelných důvodů se nemůže obejít bez parkovacích míst, kterých se již dnes na parkovišti nedostává.
Navíc se v návrhu počítá s vybudováním obslužné
komunikace vedené přes obecní pozemek s parkovou úpravou, bez ohledu na to, že zelených ploch je
v obci kritický nedostatek. Jedná se o místo, kde se
protínají místní komunikace s přetíženou železniční
tratí a nevhodné pro daný přírodě blízký typ škol.
Pokud ve volebním období 2006-2010 byla celá
řada nezastavěných ploch (včetně orné půdy a zahrad) určena k zástavbě změnou územního plánu,
musel zákonitě v obci, která je místem bydlení, ale
i rekreační oblastí pro pražskou aglomeraci, narůst
počet obyvatel (zhruba o dvojnásobek). Danému
tempu výstavby nemohla stačit existující občanská vybavenost, takže tento živelný rozvoj obce komplikuje
dodnes život jak starousedlíkům, tak novým obyvatelům Černošic.
Z iniciativy „Věcí černošických“ se v roce 2012 ve
vymezeném území konalo referendum a obyvatelé
s dostatečnou většinou odmítli představy dále rozšiřo-

vat sídelní útvar Černošic. Závěry z tohoto referenda
stále platí a všechny podnikatelské iniciativy předpokládající jiné užití zbytku obecní nezastavěné plochy
kolem nádraží by měly být odmítnuty, protože zásadním způsobem snižují kvalitu života černošických občanů. Je v zájmu všech udržet dané území minimálně
v takovém stavu jako je v současnosti.

Renata Horešovská, bývalá žákyně
a později učitelka v této škole

Alexandr Pařík
Komentář školy:
Vážený pane Paříku,
velmi Vám děkujeme za cenné připomínky,
souhlasíme s Vámi, že je nutné v dnešní době
připomínat ideály demokracie (spojené se jménem TGM) a snažit se rehabilitovat ty, kteří byli
minulými režimy pronásledováni. Nicméně náš
názor na přejmenování školy se nemění.
Za ZŠ Černošice
Michaela Šlesingerová, tisková mluvčí

Josef Kraus
Komentář vedení města:
Referendum v roce 2012 rozhodlo, že části ploch
na okraji Vráže a směrem na Radotín, které i po
masivním rozšíření zastavitelného území změnou
územního plánu v roce 2006 zůstaly „zelené“ (nezastavitelné), takové mají zůstat i nadále - město
se nemá dále rozpínat. Ploch uvnitř města se referendum nijak netýkalo. Pro využití ploch v okolí
mokropeského nádraží platí podmínky územního plánu, žádná změna pro ně není navrhována.
Záměr soukromé školy nebo jakýkoliv jiný by jim
musel vyhovět, aby získal stavební povolení. Podle
dostupných informací vedení školy Jeden strom
zvažuje jiné lokality pro umístění nové budovy než
pozemek u mokropeského nádraží, kde se záměr
setkal se značným nesouhlasem.
Filip Kořínek
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Rozmáhá se nám tady takový
nešvar…
…slovy klasika bych chtěl poukázat na šířící se
a podle mého názoru docela závažný problém.
Ještě než přejdu k věci, rád bych začal krátkým
zamyšlením. Co je podle Vás hlavním rozdílem
v kvalitě prostředí mezi staršími, déle osídlenými částmi Černošic (mám na mysli tradiční vilovou zástavbu v oblasti Horních Černošic a kolem ulice Střední) a nověji osídlenými čtvrtěmi,
např. v okolí Vráže? Pokud ponechám stranou
otázku architektonické kvality zástavby, je to
zejména kvalita sídelní zeleně, přičemž mám
na mysli zejména množství vzrostlých stromů.
Jak odlišně (a mnohem příjemněji) se člověk
cítí pod korunami stromů, které poskytnou
v parném létě stín a dotvářejí harmonickou siluetu sídla, v porovnání s nově osídlenými a stromy ještě nezastíněnými ulicemi, kde se v zimě
prohání vítr a v létě praží slunce.
Stromy mají kromě estetického významu
také řadu dalších důležitých funkcí: vzrostlý
strom vyrobí tolik kyslíku, že pokryje potřebu dýchání nejméně deseti lidí, zachytí velké
množství prachu a škodlivin a spotřebuje za
svůj život miliony kubíků oxidu uhličitého, skleníkového plynu způsobujícího změny klimatu.
Stromy také snižují hladinu hluku a zásadním
způsobem pozitivně ovlivňují mikroklima lokality, ve které rostou. Jsou i domovem řady
živočichů zejména ptáků a hmyzu, často i vzácných a ohrožených druhů. Strakapoudy, datly,

sovami a třeba poštolkami jsou vyhledávané
právě vzrostlé staré stromy, které jim poskytují bezpečný úkryt, místo k zahnízdění nebo
i zdroj potravy.
A teď k věci. Před nějakou dobou jsem to
viděl poprvé – tam, kde se dříve vypínaly k obloze špičky stromů, najednou trčí pár metrů od
země uřezané pahýly. Od té doby se to začalo
šířit a dnes je něco podobného možné vidět
už na několika místech v Černošicích. Nejedná se přitom o nějaký „rozpracovaný“ stav, kdy
si dřevorubec udělal přestávku, aby to později
„dodělal“. Zmrzačené stromy mají podle všeho v tomto stavu dožít. Takové jednání je těžko
pochopitelné z etického nebo chcete-li morálního hlediska (napadlo by snad někoho něco
podobného udělat jinému živému organismu,
např. pokud by se jednalo o zvíře?), dále jde
samozřejmě o protizákonné poškozování dřevin (porušení § 8 zákona o ochraně přírody
a krajiny), a také dochází z podstatné části ke
ztrátě důležitých, výše zmíněných funkcí dřevin. Úmyslně k tomuto článku nedávám žádné
fotografie, neboť jej nezamýšlím jako obvinění
majitelů některých nemovitostí, ani jako podnět pro orgány ochrany přírody. Chtěl bych
spíše poukázat na tento těžko pochopitelný jev
a pokud možno zabránit jeho dalšímu šíření.
Doplňuji, že pokuta za porušení výše uvedeného paragrafu může být pro fyzickou osobu až
20 tisíc Kč.
I v případě, kdy pokácení dřeviny proběhne
řádným způsobem na základě povolení vydané-

Rekonstruce ul. Majakovského
V minulém roce byla naše ul. Majakovského, Černošice Vráž,
podle harmonogramu zařazena k rekonstrukci a vybudování
nové komunikace. Těsně před započetím prací nám bylo řečeno, že celá ulice nebude vybudována, ale jen její část, z důvodu nevyřešených majetkových práv. Odkoupení části komunikace od soukromého majitele nebylo schváleno zastupitelstvem,
a tak naše část ulice zůstala v původním neutěšeném stavu.
Tato část ul. Majakovského je přitom nadměrně zatěžována
stavebními firmami, které tuto komunikaci používají k přepravě
veškerého stavebního materiálu při stavbě nových ulic a domů,
které navazují na naši ulici.
V minulých letech nám všem byla pětinásobně zvýšená daň
z nemovitosti s tím, že tyto vybrané finance budou použity na
vybudování nových komunikací. To, že technická správa občas
naveze na silnici štěrk a od stavebního úřadu jsme si požádali
o upozornění, aby řidiči jezdili pomalu a ohleduplně, je nedostačující, protože řidiči nákladních i osobních vozů, kteří v ulici
nebydlí, to nerespektují a štěrk vydrží jen krátkou dobu, a tím,
že je komunikace soustavně zvyšovaná, se nám při sebemenší
průtrži valí bahno a voda na naše pozemky a ničí naše ploty.
Žádáme o řešení tohoto problému a do doby, než dojde k nápravě, aspoň o možnou kompenzaci, např. formou slevy na
dani, či jinou možnost náhrady.
Za obyvatele ul. Majakovského
Jiřina Mašitová
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ho orgánem ochrany přírody, dochází ke ztrátě
cenných funkcí a hodnot dřeviny, které jsou
těžko vyčíslitelné a nahraditelné. Než dosáhne strom většího vzrůstu, v pro něj ne zrovna
příznivých klimatických a půdních podmínkách
Černošic, zabere to jistě několik desítek let.
Pokud jste tedy v průměrném věku obyvatele
Černošic a pokácíte a následně za něj náhradou zasadíte strom, do stadia vzrostlé dřeviny
se za Vašeho života nedostane. Jistě lze rozumět obavám řady majitelů nemovitostí ze starších stromů (zejména smrků či topolů) rostoucích v blízkosti jejich nemovitostí, které mohou
představovat určité bezpečnostní riziko. V některých případech pak skutečně nezbývá, než
takovou dřevinu skácet. Uvědomme si však, že
na druhé straně ztrácíme řadu výše uvedených
benefitů, které nám strom přitom poskytuje
„zdarma“ a než se rozhodneme strom pokácet,
zvažme důkladně všechna pro i proti. Význam
stromů jako prostředku regulace mikroklimatu
nabývá na důležitosti v souvislosti s globální
změnou klimatu, která se projevuje mimo jiné
stoupající teplotou atmosféry. Važme si tedy
prosím našich stromů. Jsou krásné, pomáhají nám, dělají náš život příjemnější a zelenější.
Jejich kácením nebo mrzačením v každém případě mnoho ztrácíme.
Michal Slezák
(pozn. redakce: Michal Slezák se ve svém
zaměstnání věnuje ochraně přírody a enviromentálnímu vzdělávání.)

Komentář vedení města:
Vážení obyvatelé části ulice Majakovského (v úseku Husova x Smetanova),  
jednání s majitelkou paní Fillovou jsem vedl několik let, ale bohužel neúspěšně. S majitelkou se nepodařilo najít žádný kompromis, ani se dohodnout na
výši kupní ceny za pozemky pod komunikacemi, kterých vlastní více než
3.300 m2. Zastupitelstvo města Černošice o odkupu nikdy nehlasovalo, protože ze strany paní Fillové nebyla nikdy předložena žádná nabídka. A přes
nevyřešené majetkoprávní vztahy nemůžeme předmětný úsek komunikace
Majakovského zrekonstruovat. Jedinou možností je opravdu její údržba pomocí našich technických služeb.
Majitelka v polovině roku 2017 podala žalobu na vydání bezdůvodného obohacení a požaduje úhradu nájmu za pozemky pod komunikacemi.  Na konci
listopadu proběhlo první soudní líčení. Vzájemně obě strany zpochybnily své
znalecké posudky, a proto bylo nařízeno další soudní stání na 20. 2. 2018
(tj. po uzávěrce toho IL), kde budou vyslechnuti oba znalci. Výsledkem celého soudního sporu by mohla být smlouva, která by umožnila užívat městu
pozemky pod komunikacemi a také je řádně opravit.
Ano je pravdou, že město Černošice zvedlo koeficient daně z nemovitosti na
5 z původních 2 (tedy 2,5 násobek), ale zároveň zvýšený výběr daní jednoznačně směřoval právě do rekonstrukcí komunikací. Tam, kde to bylo z majetkoprávního hlediska možné, se i rekonstrukce již uskutečnily. Bohužel žádné
slevy na dani z nemovitosti (pro vybrané skupiny obyvatel) není možné dle
platné legislativy poskytnout. Nicméně věřím, že se nám podaří po dokončení soudního sporu dosáhnout i v této části ulice Majakovského zpevněného
povrchu.
Petr Wolf, místostarosta

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.

O kolik přijdeme nečinností
Díky aktivitě sousedů z širokého okolí Náměstí 5.
května, se podařilo zachovat územní plán lokality
nezměněný, tedy OS-2 – plocha pro sport a rekreaci bez možnosti staveb a terénních úprav.
V říjnu vypadalo vše dost slibně. Zastupitelé
se shodli, že poslední zelená plocha uprostřed
souvislé zástavby je pro město prioritou. Všichni zvedli ruce pro návrh na odkup pozemku od
majitele.
Majitel však odpověděl – neodpověděl, trochu
jako chytrá horákyně. Nenapsal, zda pozemek
prodá či ne, ale že je náš návrh nereálný, že
město má prý jiné priority a že při nákladech na
zbudování parku (odhadl nám je na 40 mil.) nemá
město na takový podnik peníze. Návrh řešení lokality prý městu zaslal v květnu (10, 7, či 5 stavebních parcel). Návrh, který mu předkládáme,
prý nepadl. Taková poznámka je poněkud zarážející. Nicméně návrh města na odkup pozemku
nyní rozhodně padl. Měli bychom co nejrychleji
Optimistická varianta:

reagovat a žádat jasnou odpověď. Město může
majiteli také samo cenu nabídnout.
Na podnět pana starosty jsme z grantu Nadace
VIA nechali vypracovat rozpočet na realizaci parku (viz tabulka) podle studie Ing. Vokálové uvedené v listopadovém čísle IL.
Vyhledali jsme také granty, které bychom mohli
využít. Nevětší z nich je evropský Operační program Životní prostředí, který na nás sedí jako ulitý
(oblast 4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech).
Z něj můžeme na park čerpat až 60 % nákladů
a dalších 10 % jeho ceny na odkup pozemku.
Z přiložených grafů je patrné, o kolik milionů
přijdeme, budeme-li nadále celou věc natahovat
či hrát do autu. Evropské granty končí v roce
2019, ten náš zřejmě v červnu.
Petice běží dál. Není-li Vám osud Náměstí lhostejný, udělejte si čas a přijďte na zasedání zastupitelstva 7. 3. v 19:00 do Club Kina.
Za petiční výbor a spolek Čolek, z.s.
Hanka Jelínková

Minimalistická varianta:

PARK – finanční propočet (autor: Ing. V. Vokálová)

Shrnutí tří variant - z prezentace ze zasedání zastupitelstva v říjnu 2017

Varianty pro
nám. 5. Května

Napůl

Nulová

Město odkoupí
celou plochu
Rozloha veřejného prostoru (bez komunikací 11 500 m2

Město získá část,
zbytek zástavba
6 000 m2

Současný stav
– beze změny
0 m2

13-? mil. Kč
6 mil. Kč (2500 m2)
Retence + kanalizace
5-6 mil. Kč (200m)
Náklady celkem (odhad)
24-25? mil. Kč
Náklady na vybudování parku a jeho údržbu ?
Využití
Větší park, hřiště aj.,
Možnost změny úp
Počet nových rd
0
Komunikace
Zpevněné
Časový horizont
??? (1 - ∞)
Postoj majitele
Zatím nesouhlasí

0 Kč
3 mil. Kč (1250 m2)
Retence + kanalizace
3-4 Mil. Kč (100 m)
6-7 mil. Kč
½?
Menší park, hřiště +
zástavba rd
5-6
Zpevněné
2-3 Roky
Zatím nesouhlasí

0 Kč
0 Kč (0 m2)
Žádná
0 Kč
0 Kč
0 Kč
Žádné

kolem)
Náklady na koupi pozemků
Výstavba 0/250/500 m komunikací
Prevence škod z přívalových dešťů

Maximální

0
Prašné
??? (0 - ∞)
Navrhuje změnu

Informace vedení města k nám. 5. května
Velmi vítáme aktivní zapojení občanů a konkrétní diskuzi nad dalším rozvojem různých
částí města. Pro další posuzování zde ale
musíme uvést na pravou míru některá tvrzení v textu paní Jelínkové. V rámci aktuálního
projednávání změny územního plánu nebyla
v lokalitě Měchur navržena žádná změna – je
tedy nepřesné naznačovat, že se díky aktivitě
sousedů podařilo něčemu zabránit. Ano, proběhlo několik jednání s majitelem pozemku,
který nás oslovil s různými návrhy budoucího
uspořádání, ale nic dalšího se nestalo. Nesedí
ani to, že by zastupitelé „zvedli ruce pro návrh
na odkup pozemku“. Zastupitelé dali starostovi za úkol zaslat majiteli žádost o nabídku ceny
pro případný prodej. Chtěli jsme zjistit, zda by
vůbec o prodeji uvažoval, a případně za kolik,
abychom teprve následně mohli o možnosti
odkupu hlasovat. K tomu už nedošlo, protože
majitel odpověděl (včetně přímé ústní komunikace), že o prodeji neuvažuje. Vzhledem
k tomu, že petice odmítá jakoukoliv zástavbu,
i jen na části pozemku, tj. jakoukoliv z variant
předložených majitelem, a naopak majitel odmítá pozemek celý odprodat, jednání s ním
byla již před několika měsíci ukončena a ve
věci se nic dalšího neděje.
Děkujeme paní Jelínkové za zajištění odhadu
nákladů na vybudování parku (předpokládám,
že ceny jsou standardně bez DPH, takže je
potřeba ještě přičíst 21 %). Tato čísla můžeme
doplnit do tabulky (na na této stránce vlevo
dole), kterou jsem pro zastupitelstvo zpracoval
už v říjnu a která ukazuje celkové odhadované náklady tří zvažovaných variant. Bohužel to
není tak, že by město mohlo za 1,6-2,4 milionu Kč mít na celé ploše park, a když se o to
„nečinností“ nepokusí, přijde o 2,3-3,7 milionu
Kč na možných dotacích. Skutečnost je, že
pokud by město pozemek (1) vykoupilo, musí
ještě zafinancovat (2) veškeré komunikace
kolem něj a také (3) jeho odvodnění (retence
a dešťová kanalizace). To jsou investice, které
by v případě kompromisního řešení „na půli
zástavba, druhou půlku zdarma získá město“
zčásti financoval soukromý vlastník (a odkup
by vypadl úplně). Teprve poté lze (4) budovat
park. Rozhodování mezi těmito variantami
bylo o tom, jestli získat zdarma na park plochu
6000 m2 (téměř velikost fotbalového hřiště) za
cenu umožnění 5-6 nových parcel ve spodní
části plochy, nebo jestli investovat odhadem
20 milionů navíc za to, aby park byl na celých
11 000 m2 (v případě hypotetického souhlasu s odkupem). Podotýkám, že ani variantu
„napůl“ majitel pozemku zatím neakceptoval,
ale věřili jsme, že v rámci jednání bychom byli
schopni k ní dojít. Nicméně, jak už jsem napsal, dnes platí varianta nulová, zachování současného stavu – pozemek je nadále oplocený
a veřejnosti nepřístupný a jednání s majitelem
v tuto chvíli neprobíhají. Mezi pozicí autorů petice a pozicí soukromého majitele pozemku
není v současné době žádný styčný bod.
Filip Kořínek
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z města a okolí
100313

313

Opaþný smČr

x
x
o
x
x
x

ýERNOŠICE,ŽEL.ZAST.W
ýernošice,Karlštejnská
TĜebotov,Solopisky
TĜebotov,Solopisky,ZD
TĜebotov,Kala
Roblín,hájovna
ROBLÍN
MoĜina,TrnČný Újezd,rozc.
MoĜina,TrnČný Újezd
Vysoký Újezd,KuchaĜ,I
Roblín,KuchaĜík
CHOTEý
TĜebotov
TĜebotov,škola
TĜebotov,sanatorium
TĜebotov,pomník
KosoĜ,rozc.
KosoĜ
Zderazská
Otínská
NÁDRAŽÍ RADOTÍNW

313

Opaþný smČr
Pokraþování ze str. 1/3

od 10.12.2017

Dopravce: ARRIVA STěEDNÍ ýECHY s.r.o.

do 8.12.2018

Pod Hájem 97,26701 KrálĤv DvĤr, tel. +420255706272
tarifní
pásmo
PID
1
1
1
1
1
1
1
1
1,2
1,2
1
1
1
1
1
1
1
1
B
B
B

7

7

4:09
4:13
*
4:15
4:16
4:18
4:20
4:24
4:26
# 4:28



4:26
4:28
*
4:30
4:31
4:39
4:43
*
4:45
4:46
4:48
4:50
4:54
4:56
# 4:58 #

4:49
4:53
*
4:55
4:56
4:58
5:00
5:04
5:06
5:08

7

4:55
4:57
*
5:00
5:01
5:09
5:13
*
5:15
5:16
5:18
5:20
5:24
5:26
# 5:28 #

7

5:38
5:42
*
5:44
5:45
5:47
5:49
5:54
5:56
5:58



5:56
5:58
*
6:00
6:01
6:09
6:13
*
6:15
6:16
6:18
6:20
6:24
6:26
# 6:28

7

7

7

5:48
5:49
5:52
5:53
5:56
5:58
6:00

6:37
6:41
*
6:43
6:44
6:47
6:49
6:54
6:56
# 6:58 #

Zastávky v tarifních pásmech
0 a B jsou na území hl.m. Prahy.
PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID)

100313

Platnost:

Praha,Nádraží Radotín - ýernošice,Žel.zast.

PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID)
MČstská doprava Praha

7:07
7:11
*
7:13
7:14
7:17
7:19
7:24
7:26
7:28

7
7

AA
AC
7:05
7:09
7:06
7:10
7:09
7:13
7:10
7:14
7:13
7:17
7:15
7:19
7:17
7:21
7:20
7:24
*
7:24
7:27
7:27
7:29
7:29
7:37
7:37
7:37
7:41
7:41
7:41
*
*
*
7:43
7:43
7:43
7:44
7:44
7:44
7:47
7:47
7:47
7:49
7:49
7:49
7:54
7:54
7:54
7:56
7:56
7:56
# 7:58 # 7:58 # 7:58 #
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Graf.:
Graf.:
Graf.:
Graf.:
Chron.:
Zast.:
Šabl.:

T1109
T1109
T1110
T1110
7
1616/1
ROPID|B5

Graf.:
Graf.:
Graf.:
Graf.:
Chron.:
Zast.:
Šabl.:

T1109
T1109
T1110
T1110
7
1616/1
ROPID|B5

8:51
8:54
*
8:57
8:59
9:07
10:37
9:11
10:41
*
*
9:13
10:43
9:14
10:44
9:17
10:47
9:19
10:49
9:24
10:54
9:26
10:56
9:28 #10:58

do 8.12.2018

Pod Hájem 97,26701 KrálĤv DvĤr, tel. +420255706272
7

8:39
8:40
8:43
8:44
8:47
8:49
8:51
8:54
*
8:57
8:59
9:07
9:11
*
9:13
9:14
9:17
9:19
9:24
9:26
9:28 #



od 10.12.2017

Dopravce: ARRIVA STěEDNÍ ýECHY s.r.o.
tarifní
pásmo
PID
1
1
1
1
1
1
1
1
1,2
1,2
1
1
1
1
1
1
1
1
B
B
B



Pokraþování seznamu spojĤ na stránce 2 / 3
Platnost:

Praha,Nádraží Radotín - ýernošice,Žel.zast.

MČstská doprava Praha

7



7

7



7

7

7


BD

7

7

BG
10:39
14:44
16:35
10:40
14:45
16:36
10:43
14:48
16:39
10:44
14:49
16:40
10:47
14:52
16:43
10:49
14:54
16:45
10:51
11:51
12:51
14:51
14:56
16:21
16:47
18:21
18:22
19:25
20:25
x
10:54
11:54
12:54
14:54
14:58
16:24
18:24
18:25
19:27
20:27
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
10:57
11:57
12:57
14:57
15:00
16:27
18:27
18:28
19:30
20:30
x
10:59
11:59
12:59
14:59
15:01
16:29
18:29
18:30
19:31
20:31
11:07
12:07
13:07
13:37
15:07
15:09
15:37
16:37
17:07
17:37
18:37
18:38
19:39
20:39
11:11
12:11
13:11
13:41
15:11
15:13
15:41
16:41
17:11
17:41
18:41
18:42
19:43
20:43
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
o
11:13
12:13
13:13
13:43
15:13
15:15
15:43
16:43
17:13
17:43
18:43
18:44
19:45
20:45
PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID)
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7
7
7
PID
1
5:33
6:31
7:06 " 8:08 " 9:15 "11:08 "12:08 "13:08 "14:08 "14:38 "15:08 "16:08 "17:08
1
5:34
6:32
7:07
8:09
9:16 11:09 12:09 13:09 14:09 14:39 15:09 16:09 17:09
1
5:37
6:35
7:10
8:12
9:19 11:12 12:12 13:12 14:12 14:42 15:12 16:12 17:12
1
5:39
6:38
7:13
8:14
9:22 11:15 12:15 13:15 14:15 14:45 15:15 16:15 17:15
1
5:40
6:39
7:14
8:15
9:23 11:16 12:16 13:16 14:16 14:46 15:16 16:16 17:16
1
5:41
6:40
7:15
8:16
9:24 11:17 12:17 13:17 14:17 14:47 15:17 16:17 17:17
tarifní
pásmo
7

7

PID
BD
DE
1 "18:38 "19:38 "20:38 "21:38 "23:45
1
18:39 19:39 20:39 21:39 23:46
1
18:42 19:42 20:42 21:42 23:49
1
18:45 19:44 20:44 21:44 23:51
1
18:46 19:45 20:45 21:45 23:52
1
18:47 19:46 20:46 21:46 23:53

Informace o provozu PID na tel.: 234 704 560; na internetu: www.pid.cz
7 jede v pracovních dnech
 jede v pátek
 jede v sobotu
jede v nedČli a ve státem uznané svátky
BD nejede 24.12.
DE nejede 24.12. a 31.12., jede také 30.3., 5.7., 6.7., 28.9. a 17.11.
" v zastávce "ýernošice, žel.zast." vyþká pĜíjezdu vlaku ýD linky S7 od
Prahy (nejdéle 10 minut)
W zastávka s možností pĜestupu na železniþní dopravu

16

B
B
1
1
1
1
1

Platnost:

Platí Smluvní pĜepravní podmínky PID a Tarif PID.
Jízda s pĜedem zakoupenou jízdenkou.
DoplĖkový prodej jízdenek bez pĜirážky u Ĝidiþe.
Území hl. m. Prahy se poþítá jako 4 tarifní pásma.

Zastávky v tarifních pásmech 0 a B jsou na území hl.m. Prahy.

PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID)

R

do 8.12.2018

Pod Hájem 97,26701 Králĥv Dvĥr, tel. +420255706272

7

290664

11:56
*
11:52
11:50

T
2
1

Platí Smluvní pĜepravní podmínky PID a Tarif PID.
Jízda s pĜedem zakoupenou jízdenkou.
DoplĖkový prodej jízdenek bez pĜirážky u Ĝidiþe.
Území hl. m. Prahy se poþítá jako 4 tarifní pásma.

Informace o provozu PID na tel.: 234 704 560; na internetu: www.pid.cz
x na znamení
7 jede v pracovních dnech
W zastávka s možností pĜestupu na železniþní dopravu

PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID)
MČstská doprava Praha

Graf.:
Chron.:
Zast.:
Šabl.:

7

8:29
*
8:25
8:23
8:20
8:19
8:18

Zastávky v tarifních pásmech 0 a B jsou na území hl.m. Prahy.

100315

od 10.12.2017
do 8.12.2018

Pod Hájem 97,26701 Králĥv Dvĥr, tel. +420255706272
tarifní pásmo

Platnost:

Platí Smluvní pĜepravní podmínky PID a Tarif PID. Soft. CHAPS spol. s r.o.
Jízda s pĜedem zakoupenou jízdenkou.
DoplĖkový prodej jízdenek bez pĜirážky u Ĝidiþe.
Území hl. m. Prahy se poþítá jako 4 tarifní pásma.

A

z města a okolí
290664

Platnost:

ýernošice - Vonoklasy

PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID)

664

od 10.12.2017

Dopravce: ARRIVA STěEDNÍ ýECHY s.r.o.

zmČna trasy / diversion
tarifní
Opaþný smČr
pásmo
7
7
PID
#
#
VONOKLASY,SAMOOBSLUHA
1
4:44
5:44
Vonoklasy
1
4:45
5:45
Vonoklasy,chaty
1
4:47
5:47
TĜebotov,Solopisky
1
4:49
5:49
ýernošice,Karlštejnská
1
4:51
5:51
ýERNOŠICE,ŽEL.ZAST.W
1
4:53
5:53
ýernošice,Komenského
1
x ýernošice,Kladenská
1
ýernošice,Husova
1
ýERNOŠICE,ŠKOLA
1
tarifní
Opaþný smČr
pásmo
7
7
Pokraþování
PID
#
VONOKLASY,SAMOOBSLUHA
1
16:18 17:43
Vonoklasy
1
16:19 17:44
Vonoklasy,chaty
1
16:21 17:46
TĜebotov,Solopisky
1
16:24 17:49
ýernošice,Karlštejnská
1
16:26 17:51
ýERNOŠICE,ŽEL.ZAST.W
1
16:28 17:53
ýernošice,Komenského
1
x ýernošice,Kladenská
1
ýernošice,Husova
1
ýERNOŠICE,ŠKOLA
1

do 8.12.2018

Pod Hájem 97,26701 KrálĤv DvĤr, tel. +420255706272

7
#
6:42
6:43
6:45
6:48
6:50
6:52


#
7:13
7:14
7:16
7:19
7:21
7:23

7
E@
7:20
7:21
7:23
7:26
7:28
7:30
7:33
7:39
7:40
7:43

#BD
19:14
19:15
19:17
19:19
19:21
19:23

7
#
20:14
20:15
20:17
20:19
20:21
20:23


#BG
21:14
21:15
21:17
21:19
21:21
21:23

7
F@
7:20
7:21
7:23
7:26
7:28
7:30


#
8:43
8:44
8:46
8:49
8:51
8:53

7
#
9:43
9:44
9:46
9:49
9:51
9:53


#
11:43
11:44
11:46
11:49
11:51
11:53

7
#
12:43
12:44
12:46
12:49
12:51
12:53

7
#
13:43
13:44
13:46
13:49
13:51
13:53

7
#
14:43
14:44
14:46
14:49
14:51
14:53

Soft. CHAPS spol. s r.o.

665

Opaþný smČr

tarifní
pásmo
PID
KARLÍK
1
DobĜichovice,rozc.Karlík
1
DobĜichovice,Pod Vinicí
1
x DobĜichovice,Randova
1
ýERNOŠICE,U TRANSFORMÁTORU
1
ýernošice,Centrum Vráž
1
x ýernošice,Kladenská
1
ýERNOŠICE,ŽEL.ZAST.W
1
tarifní
Opaþný smČr
pásmo
Pokraþování
PID
KARLÍK
1
DobĜichovice,rozc.Karlík
1
DobĜichovice,Pod Vinicí
1
x DobĜichovice,Randova
1
ýERNOŠICE,U TRANSFORMÁTORU
1
ýernošice,Centrum Vráž
1
x ýernošice,Kladenská
1
ýERNOŠICE,ŽEL.ZAST.W
1

7
4:38
4:41
4:42
4:44
4:48
4:49
4:50
# 4:53 #

BD

19:49
19:50
19:51
#19:54

V18
T18
T18
1
415
RO

do 8.12.2018

Pod Hájem 97,26701 KrálĤv DvĤr, tel. +420255706272

7

7

7

7

7

5:11
5:12
5:14
5:18
5:19
5:20
5:23 #

5:38
5:41
5:42
5:44
5:48
5:49
5:50
5:53 #

6:08
6:11
6:12
6:14
6:18
6:19
6:20
6:23 #

6:38
6:41
6:42
6:44
6:48
6:49
6:50
6:53 #

9:39
10:39
11:09
13:39
15:39
16:39
17:39
18:39
19:39
9:42
10:42
11:12
12:42
13:42
15:42
16:42
17:42
18:42
19:42
9:43
10:43
11:13
12:43
13:43
15:43
16:43
17:43
18:43
19:43
9:45
10:45
11:15
12:45
13:45
15:45
16:45
17:45
18:45
19:45
9:49
10:49
11:19
12:49
13:49
15:49
16:49
17:49
18:49
19:49
9:50
10:50
11:20
12:50
13:50
15:50
16:50
17:50
18:50
19:50
9:51
10:51
11:21
12:51
13:51
15:51
16:51
17:51
18:51
19:51
9:54 #10:54 #11:24 #12:54 #13:54 #15:54 #16:54 #17:54 #18:54 #19:54

7

7
DE
DG
21:09
22:09
22:39
21:12
22:12
22:12
22:42
21:13
22:13
22:13
22:43
21:15
22:15
22:15
22:45
21:19
22:19
22:19
22:49
21:20
22:20
22:20
22:50
21:21
22:21
22:21
22:51
#21:24 #22:24 #22:24 #22:54

Informace o provozu PID na tel.: 234 704 560; na internetu: www.pid.cz
x na znamení
7 jede v pracovních dnech
 jede v sobotu
jede v nedČli a ve státem uznané svátky
BD nejede 24.12.
DE nejede 24.12. a 31.12., jede také 30.3., 5.7., 6.7., 28.9. a 17.11.
DG nejede 24.12., 31.12., 30.3., 5.7., 6.7., 28.9. a 17.11.
# v zastávce "ýernošice, žel.zast." navazuje vlak ýD linky S7 ve smČru
Praha-Smíchov
W zastávka s možností pĜestupu na železniþní dopravu

Graf.:
Graf.:
Graf.:
Chron.:
Zast.:
Šabl.:

od 10.12.2017

Dopravce: ARRIVA STěEDNÍ ýECHY s.r.o.

zmČna trasy / diversion

A

Platnost:

ýernošice - Karlík

PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID)

V1
V1
T1
T1
1
16
RO

Platí Smluvní pĜepravní podmínky PID a Tarif PID.
Jízda s pĜedem zakoupenou jízdenkou.
DoplĖkový prodej jízdenek bez pĜirážky u Ĝidiþe.
Území hl. m. Prahy se poþítá jako 4 tarifní pásma.

Informace o provozu PID na tel.: 234 704 560; na internetu: www.pid.cz
x na znamení
7 jede v pracovních dnech
 jede v sobotu
jede v nedČli a ve státem uznané svátky
BD nejede 24.12.
BG nejede 24.12. a 31.12.
E@ nejede od 23.12. do 2.1., 2.2., od 19.2. do 25.2., 29.3., od 2.7. do 31.8.,
29.10. a 30.10.
F@ jede od 23.12. do 2.1., 2.2., od 19.2. do 25.2., 29.3., od 2.7. do 31.8., 29.10.
a 30.10.
# v zastávce "ýernošice, žel.zast." navazuje vlak ýD linky S7 ve smČru
Praha-Smíchov
W zastávka s možností pĜestupu na železniþní dopravu

290665

#
15:43
15:44
15:46
15:49
15:51
15:53

Graf.:
Graf.:
Graf.:
Graf.:
Chron.:
Zast.:
Šabl.:



7

7

7

7

7

7


DE

23:19
23:20
23:21
23:24
Platí Smluvní pĜepravní podmínky PID a Tarif PID.
Jízda s pĜedem zakoupenou jízdenkou.
DoplĖkový prodej jízdenek bez pĜirážky u Ĝidiþe.
Území hl. m. Prahy se poþítá jako 4 tarifní pásma.

17

z města a okolí

290665

665

Platnost:

ýernošice - Karlík

PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID)

od 10.12.2017

Dopravce: ARRIVA STěEDNÍ ýECHY s.r.o.

tarifní
pásmo
PID
ýERNOŠICE,ŽEL.ZAST.W
1
x ýernošice,Kladenská
1
ýernošice,Centrum Vráž
1
ýERNOŠICE,U TRANSFORMÁTORU
1
x ýernošice,Javorová
1
ýernošice,Na Ladech
1
ýernošice,U Kamenného mostu
1
x ýernošice,Masopustní námČstí
1
ýernošice,Mokropsy žel.zast.
1
ýernošice,Dr.Janského
1
ýERNOŠICE,ŽEL.ZAST.W
1
x DobĜichovice,Randova
1
DobĜichovice,Pod Vinicí
1
DOBěICHOVICE,ROZC.KARLÍK
1
KARLÍK
1
tarifní
pásmo
Pokraþování
PID
ýERNOŠICE,ŽEL.ZAST.W
1
x ýernošice,Kladenská
1
ýernošice,Centrum Vráž
1
ýERNOŠICE,U TRANSFORMÁTORU
1
x ýernošice,Javorová
1
ýernošice,Na Ladech
1
ýernošice,U Kamenného mostu
1
x ýernošice,Masopustní námČstí
1
ýernošice,Mokropsy žel.zast.
1
ýernošice,Dr.Janského
1
ýERNOŠICE,ŽEL.ZAST.W
1
x DobĜichovice,Randova
1
DobĜichovice,Pod Vinicí
1
DOBěICHOVICE,ROZC.KARLÍK
1
KARLÍK
1

do 8.12.2018

Pod Hájem 97,26701 KrálĤv DvĤr, tel. +420255706272

zmČna trasy / diversion
7

7

7

7

7

7

7

4:54
4:56
4:57
4:58
*
*
*
*
*
*
*
5:01
5:02
5:05

5:24
5:26
5:27
5:28
*
*
*
*
*
*
*
5:31
5:32
5:33
5:35

5:54
5:56
5:57
5:58
*
*
*
*
*
*
*
6:01
6:02
6:03
6:05

6:10
6:13
6:14
6:15
6:16
6:17
6:18
6:19
6:20
6:21
6:23

6:24
6:26
6:27
6:28
*
*
*
*
*
*
*
6:31
6:32
6:33
6:35

7:10
7:13
7:14
7:15
7:16
7:17
7:18
7:19
7:20
7:21
7:23

7:40 " 9:05 " 9:35 "10:35 "12:05 "12:35 "13:05 "14:05 "15:05
7:43
9:08
9:38
10:38
12:08
12:38
13:08
14:08
15:08
7:44
9:09
9:39
10:39
12:09
12:39
13:09
14:09
15:09
7:45
9:10
9:40
10:40
12:10
12:40
13:10
14:10
15:10
*
*
*
*
*
*
*
7:46
14:11
*
*
*
*
*
*
*
7:47
14:12
*
*
*
*
*
*
*
7:48
14:13
*
*
*
*
*
*
*
7:49
14:14
*
*
*
*
*
*
*
7:50
14:15
*
*
*
*
*
*
*
7:51
14:16
*
*
*
*
*
*
*
7:53
14:18
9:14
9:44
10:44
12:14
12:44
13:14
15:14
9:16
9:46
10:46
12:16
12:46
13:16
15:16
9:17
9:47
10:47
12:19
12:47
13:17
15:17
9:21
9:51
10:51
12:51
13:21
15:21

7

7

7

7

7

7



7

7

"15:35 "16:05 "16:35 "16:35 "17:05 "17:35 "18:05 "19:05
15:38
16:08
16:38
16:38
17:08
17:38
18:08
19:08
15:39
16:09
16:39
16:39
17:09
17:39
18:09
19:09
15:40
16:10
16:40
16:40
17:10
17:40
18:10
19:10
*
*
*
*
*
15:41
16:41
17:41
*
*
*
*
*
15:42
16:42
17:42
*
*
*
*
*
15:43
16:43
17:43
*
*
*
*
*
15:44
16:44
17:44
*
*
*
*
*
15:45
16:45
17:45
*
*
*
*
*
15:46
16:46
17:46
*
*
*
*
*
15:48
16:48
17:48
16:14
16:44
17:14
18:14
19:14
16:16
16:46
17:16
18:16
19:16
16:17
16:47
17:17
18:17
19:17
16:21
16:51
17:21
18:21
19:21



7

7



7

7

7

Graf.:
Graf.:
Graf.:
Chron.:
Zast.:
Šabl.:

V18
T18
T18
1
161
RO

Graf.:
Graf.:
Graf.:
Chron.:
Zast.:
Šabl.:

V18
T18
T18
1
161
RO


7
7

7

BD
DE
DG
BG
"19:35 "20:05 "20:35 "21:35 "21:35 "22:05 "22:35
19:38
20:08
20:38
21:38
21:38
22:08
22:38
19:39
20:09
20:39
21:39
21:39
22:09
22:39
19:40
20:10
20:40
21:40
21:40
22:10
22:40
*
*
*
*
20:11
*
*
*
*
20:12
*
*
*
*
20:13
*
*
*
*
20:14
*
*
*
*
20:15
*
*
*
*
20:16
*
*
*
*
20:18
20:44
21:44
21:44
22:14
20:46
21:46
21:46
22:16
20:47
21:47
21:49
22:17
20:51
21:51
22:21

Pokraþování seznamu spojĤ na stránce 2 / 2

290665

665

PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID)

zmČna trasy / diversion

Pod Hájem 97,26701 KrálĤv DvĤr, tel. +420255706272

do 8.12.2018
Soft. CHAPS spol. s r.o.

7
"23:45
23:48
23:49
23:50
23:51
23:52
23:53
23:54
23:55
23:56
23:58

Informace o provozu PID na tel.: 234 704 560; na internetu: www.pid.cz
x na znamení
7 jede v pracovních dnech
 jede v sobotu
jede v nedČli a ve státem uznané svátky
BD nejede 24.12.
BG nejede 24.12. a 31.12.
DE nejede 24.12. a 31.12., jede také 30.3., 5.7., 6.7., 28.9. a 17.11.
DG nejede 24.12., 31.12., 30.3., 5.7., 6.7., 28.9. a 17.11.
" v zastávce "ýernošice, žel.zast." vyþká pĜíjezdu vlaku ýD linky S7 ze
smČru Praha-Smíchov (nejdéle 10 minut)
W zastávka s možností pĜestupu na železniþní dopravu

18

od 10.12.2017

Dopravce: ARRIVA STěEDNÍ ýECHY s.r.o.

tarifní
pásmo
Pokraþování ze str. 1/2
PID
ýERNOŠICE,ŽEL.ZAST.W
1
x ýernošice,Kladenská
1
ýernošice,Centrum Vráž
1
ýERNOŠICE,U TRANSFORMÁTORU
1
ýernošice,Javorová
x
1
ýernošice,Na Ladech
1
ýernošice,U Kamenného mostu
1
x ýernošice,Masopustní námČstí
1
ýernošice,Mokropsy žel.zast.
1
ýernošice,Dr.Janského
1
ýERNOŠICE,ŽEL.ZAST.W
1
DobĜichovice,Randova
x
1
DobĜichovice,Pod Vinicí
1
DOBěICHOVICE,ROZC.KARLÍK
1
KARLÍK
1
Stránka 1 / 2

Platnost:

ýernošice - Karlík

Platí Smluvní pĜepravní podmínky PID a Tarif PID.
Jízda s pĜedem zakoupenou jízdenkou.
DoplĖkový prodej jízdenek bez pĜirážky u Ĝidiþe.
Území hl. m. Prahy se poþítá jako 4 tarifní pásma.

A

z města a okolí

951

PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID) - Mčstská doprava Praha
Informace o provozu PID na tel.: 234

Tarifní pásmo

orientaþní doba
jízdy (min)

704 560; na internetu: www.pid.cz

Tarifní pásmo

orientaþní doba
jízdy (min)

x
x
x
x
x

CHAPLINOVO NÁMċSTÍ
Poliklinika Barrandov
ŠtČpaĜská
Nový Slivenec
V Remízku
Smaragdová
NávČtrná
K Holyni
Slivenec
U KĜížku
Franþíkova
Za Chalupami
Lochkov
K Cikánce
Cementárna Radotín

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

•
1
2
3
6
7
8
9

x V Sudech
x Safírová
Prvomájová
Nádraží RadotínW
x Otínská
x Na Viniþkách
x ýernošice,U Vodárny
ýernošice,Žel.zast.W
x ýernošice,Kladenská
ýernošice,Centrum Vráž
ýernošice,U Transformátoru
x DobĜichovice,Randova
DobĜichovice,Pod Vinicí
DobĜichovice,rozc.Karlík
DOBěICHOVICE,POŠTA

0
0
0
B
B
B
1
1
1
1
1
1
1
1
1

pokraþování zastávek ve vedlejším sloupci

Zastávky v tarifních pásmech 0 a B jsou na území hl.m. Prahy.
x - na znamení
W - zastávka s možností pĜestupu na železniþní dopravu

951

Pondčlí - nedčle

od

23./24.12.2017

24./25.12.2017

17
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O čem se psalo do farních kronik před 100 lety – v roce 1918?
Foto:

-- Josef Saksl – třebotovský farář
v letech 1906 – 1931 --

Tehdejší Horní Černošice patřily pod faru třebotovskou. Dolní Mokropsy (vč. Vráže) zase pak do
farnosti Horní Mokropsy. Ale měli jsme hodně
společného i směrem do Radotína, kde v roce
1917 vznikala samostatná expozitura. V třicátých letech jezdil radotínský farář sloužit mše sv.
do Černošic a od 80. let 20. století jsou všechny tyto obce spravovány z Radotína. U příležitosti 100 let od vzniku Československa se můžeme
poohlédnout, o čem se psalo v roce 1918 do
farních kronik.
Roku 1918 předcházela řada událostí, tak jak
se pomalu blížil konec Velké války, jehož konec
si nikdo již netroufal odhadnout. Všeobecný nedostatek všeho, utrpení a těžkosti v konkrétních
přicházejících dnech života obyvatel. Naděje na
lepší zítřejší den nepřicházela. Dopisy oznamovaly zranění nebo zajetí blízkých, v mnoha případech nepřicházely žádné informace. Při čtení
farních kronik se můžeme dočíst o starostech,
které tížily nejen faráře, ale i tehdejší rodiny
a obyvatele obcí, které mu byly svěřeny. Je to
jedinečné svědectví o té době.
Samostatná farnost Radotín
Jednou pro farnost významnou událostí bylo
zřízení samostatné expozitury v Radotíně oddělením od třebotovské farnosti ke dni 1. září 1917.
Toto sté výročí jsme si společně v loňském roce
připomněli výstavou, instalací nové mozaiky na
budově fary a mší sv., kterou celebroval kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský. Zřízení
samostatné duchovní správy si vyžádala situace
progresivně se zvyšujícího počtu obyvatel v Radotíně po roce 1900. Otázka osamostatnění se
řešila více jak deset let. V době první světové
války to byl především problém finančně správní,
protože bylo nutno zajistit kongruu (plat) pro nového faráře ve farnosti. Pro radotínské obyvatele
to však bylo důležité, protože farář tehdy vykonával některé správní funkce (vedení matrik apod.),
a radotínští museli docházet do Třebotova.
Závěr 1. světové války – rekvizice
Stroj válečného běsnění v závěru války roku
1917 a v první polovině roku 1918 přišel do kos-

100 let republiky
– 100 let Černošic
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telů v podobě rekvizicí zvonů a varhanních píšťal
z důvodu absolutního nedostatku měděných slitin a cínu pro výrobu zbraní a munice. K rekvizici
zvonů došlo na sklonku války dvakrát. V Černošicích byly odebrány zvony 17. dubna 1917
a v tyto dny také v Radotíně, Třebotově, Kosoři
a Chotči. Rekvizice varhanových píšťal probíhala 21. února 1918. Rekvizice se týkaly nejen
kostelních zvonů a cínových píšťal, ale i obyvatelstva, což místní pociťovali zvláště silně.
V kronice se píše: „Kdo neměl polní hospodářství, trpěl – až na nepatrné výjimky - hladem.
Kdo měl pole, najedl se přece. Ovšem strava
byla chudá, brambor, chleba, knedlík. Kousek
masa bylo výjimkou. Ale přece žaludek se upokojil. Za to ho zase pronásledovalo zlo v pekle
zrozené – rekvizice. Nikdo nemohl říci: tenhle
brambor, tahle pšenice, tahle kráva je má. Přišla z čista jasna rekvizice a co nebylo v zemi
zakopáno, anebo pečlivě schováno, to sebrala
a dala za to pár bezcenných papírových peněz.
Dnes, dne 4. prosince 1919 je víc než rok po
rozbití Rakouska a rekvisice posud nepřestaly. Vláda republiky tyto rekvisice stále udržuje,
neboť tisíce agrárníků a později také socialistů
jsou tím způsobem skvěle zaopatřeni. Agrárníci
a socialisté až posavád v republice neomezeně
vládnou. Rekvisice dobytka zde prováděl jakýsi
Karel Zdeborský, agrárník z Černošic, muž od
ženy rozvedený, bezcharakterní, vnuk známého
lichváře v Černošicích Václava Trouby, který se
podepisoval Traube. Ten, komu chtěl, dobytek
nechal, na koho si zalezl, tomu dobytek bral.
Odvolání proti němu nebylo možno, protože agrárníci byli svrchovanými pány a ti jednali všude
stejně“. Na jiném místě se píše, že podobně
to probíhalo i v Horních a Dolních Mokropsích
prostřednictvím císařského rady Kasalického
ze Všenor, úředníka od hejtmanství, dva četníci,
deset až patnáct vojáků. „… Ti zpřeházeli všecko na sýpce, na půdě, ve stodole, v kůlnách
a co našli, propadlo státu, a ještě měl hospodář
vyšetřování. Den, který se rekvisice v obci konala, byl pro hospodáře skutečně den soudný.
Tyto rekvisice ukrátily nám život o mnoho let.“ Je
to svědectví o velmi těžké době, těžko v dnešní
době si představíme, s jakými obtížemi se žilo
v té době. Víra v lepší dny ovšem byla tak veliká, že přes všechna tato utrpení prakticky všemi
obyvateli byl přijat s nadšením vznik samostatného státu.
2x FOTO: archiv farnosti

S koncem války a se vznikem republiky je
spjata bezútěšná situace většiny obyvatel, kteří
se museli poprat s drahotou potravin. Farář Ullík podrobně líčí těžkosti, které byly spojeny se
sháněním potravin pro rodiny.
Vznik republiky
Ve farní kronice se také tehdejší farář zmiňuje
o vzniku Československé republiky, slavném dni
28. října 1918 a jeho vlivu na náboženství. „Tento den mnohým lidem přinesl útěchu, ale nám
kněžím přinesl největší utrpení, pronásledování
a ponížení. Kněz se nesměl na veřejnosti ukázat, když nechtěl slyšet potupná slova na svůj
stav a své náboženství. … Neuplynul ani rok
a tu se před celým světem ukázalo, že lidé bez
víry a bez Boha, jsou také beze cti, bez svědomí a bez charakteru. Tito lidé dopouštěli se bez
studu největších nepravostí. Samo „Právo lidu“
socialistický deník, který pro náboženství mělo
vždy jen posměch, když celé to hospodářství
vidělo, napsalo tyto dny, že je třeba vrátiti se ke
Kristu. Tak podivuhodnou cestou dovede Bůh
vésti lid k sobě.“
Oslavy sv. Václava 28. září i následující měsíc oslavy vzniku republiky byly slaveny s velkým
nadšením, nejen v kostelích děkovnými bohoslužbami, ale například 3. listopadu v Radotíně
po slavnostní bohoslužbě se konalo setkání
veřejnosti před farou, které organizovala obec
a na kterém žáci školy vysázeli tři lípy svobody
s protikatolickým projevem řídícího učitele Josefa Krčka. Jak píše farář Jindřich Ullík v kronice,
většina účastníků u této události byla ovšem
z řad věřících katolíků a zmíněný projev přineslo
mezi nimi velké roztrpčení.
Co říci na závěr?
Přes všechna tato napětí, o kterých se v kronikách píše, došlo za první republiky vždy ke
kompromisům v duchu Masarykovy demokracie
a dá se říci, že před 2. světovou válkou žili lidé
v rámci svých možností spokojeně a s vlasteneckým cítěním. V Černošicích či Mokropsech
se mohutně stavělo a rozvíjel se kulturní život
mimo jiné díky výletníkům. V Radotíně se zase
mohutně rozvíjel průmysl a vznikala řada nových
závodů s větší pestrostí politických názorů. Ale
všude se dařilo a lidé většinou nacházeli vzájemné porozumění.
Hubert Poul, farní kronikář
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Exkurze do lesních mateřských škol v Berlíně
Učení je celoživotní proces. Proto se i my z Jednoho stromu a LMŠ Na dvorečku stále vzděláváme, abychom neustrnuli a byli pro děti v našich školách dobrými průvodci. Leden 2018 tak
některé z nás přivedl do Berlína, abychom zde
čerpali inspiraci z praxe místních lesních mateřských škol a jedné základní školy. Navštívili jsme
například Waldläufer Pankow, Kleine Waldfürsten, Freie Schule Potsdam, Helleum nebo Waldwichtel. Sbírali jsme zde informace o fungování
jednotlivých škol s důrazem na problematiku
stravování, která není v rámci příslušných vyhlášek pro české lesní mateřské školy stále dořešena. Za organizaci celého výjezdu bychom rádi

FOTO: D. Tomanová

poděkovali Asociaci lesních mateřských škol,
která nám stále umožňuje růst a vzdělávat se.
Díky ní jsme měli v Berlíně možnost zažít v jak
skromných podmínkách se dá v rámci výchovně
vzdělávacího procesu fungovat nebo se zúčastnit večerních besed s Gunterem Grün Oostingou
a Gregem Sommerem, kteří nás zasvětili do tajů
setkání člověka s přírodou (friluftsliv) a kojotím
učením, které rozvíjí naše smysly, posiluje vztah
k místu, ve kterém žijeme, a přináší dovednosti
k životu v přírodě. Už se těšíme, jak si to s dětmi
v našich školách vyzkoušíme.
Tereza Laláková
a Dominika Tomanová

Koncerty malých
hudebníků

-- Tereza Laláková a Dominika Tomanová --

2x FOTO: archiv hudební školy

-- Na koncertech děti nejen hrály na klavír, ale i zpívaly. --

Hudební škola Pavel Hokr ve spolupráci se
Střediskem volného času Všenory pořádala
v prosinci a v lednu koncerty v Club Kině. Konalo se celkem 6 koncertů.

Účinkovaly děti, které se učí hrát na klavír,
zobcovou flétnu, kytaru a také některé děti
zpívaly. Bylo možné slyšet populární písničky
jako například Demons, Falling Slowly, Easy,
Hallelujah, od nejmladších muzikantů lidovky
jako Prší prší nebo dětské písničky jako Tři ci-

Výtvarnice Eva Koťátková v klubu
vu, skrze které ukazuje vlastnosti, potíže, prohry,
Ferenc Futurista
možnosti současné společnosti.
Eva Koťátková, která v současné době žije
v Černošicích, se narodila roku 1982 v Praze. Již
ve svých 25 letech se stala laureátkou ceny Jindřicha Chlalupeckého. Jako jediná česká výtvarnice
obdžela také Uměleckou cenu Dorothey von Stettenové, udělovanou umělcům do 36 let. Ve svých
performativních instalacích propojuje klasickou
kresbu a sochařství s konceptuálním charakterem umění. Ve své tvorbě se dlouhodobě zabývá
formováním lidské osobnosti výchovou a vnějším
prostředím.
Žaludek světa (Česká republika
– Řecko 2017), námět, scénář,
Foto: archiv E. Koťátkové
umělecká koncepce: Eva Koťátková, režie: Tomáš Luňák, kamera: Aleš Svoboda, hudba: Aid
Kid, střih: Tereza Kozáková, Lucie Navrátilová, zvuk: Jan Vacek,
kostýmy: Eva Koťátková, Marie
Vařeková, hrají: František Bouzek,
Marie Bouzková, Katie Brown,
Sam Budiman, Tobiáš Haertl, Antonín Holoubek, Katharina Kasíková, Adéla Kašparová, Kateřina
Kašparová a další. Are, 45 min.
Zve kolektiv klubu FF
-- Jedna z instalací Evy Koťátkové --

Kdy: 9. března v 19.30
Kde: klub Ferenc Futurista
Eva Koťátková je výtvarnice, která se vyjadřuje jak
kresbou a performancí, tak třeba trojrozměrnými
objekty nebo tvorbou videí. V klubu Ferenc Futurista pustí a okomentuje svůj poslední film Žaludek
světa, který natočila ve spolupráci s režisérem Tomášem Luňákem. Film měl premiéru v athénském
Muzeu Benaki a byl součástí rozsáhlé instalace.
Eva Koťátková se ve snímku vrací k oblíbenému
motivu dětské hry, dětského uměleckého proje-

trónky a Voda voděnka, dále moderní skladby
například Piráti z Karibiku nebo River Flows In
You, z klasiky zazněla například Měsíční sonáta a na prosincových koncertech samozřejmě
nechyběly koledy.
Pavel Hokr

Výzva skautům pamětníkům
Černošičtí skauti by rádi oslovili místní skauty pamětníky, kteří jsou ochotni
poskytnout zajímavé svědectví o vývoji
skautingu u nás. Máte-li uchované staré
zápisníky, kroniky nebo jiné vzpomínky na
junácká léta, budeme rádi, když se s námi
spojíte buď přes email wlk@email.cz či telefon 604 363 481.
Tadeáš Němec
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S černošickým pamětníkem a patriotem Vladimírem Douskem
nejen o fotografii…

FOTO: archiv V. Douska

Profesionální kameraman a vášnivý fotograf Vladimír Dousek chystá výstavu
srovnávacích fotografií Černošic – jak
naše město vypadalo před několika
desítkami let a jak ze stejného pohledu vypadá dnes. Jelikož je s Černošicemi spjat již od dětství, nebudou
chybět ani zajímavé popisky místního
pamětníka. Výstava bude ke zhlédnutí
v Mokropeské kapličce od 22. června
do 24. července a při této příležitosti
bude vydána i rozšířená kniha těchto
fotografií.
XX Jak se stalo, že jste se stal
kameramanem?
Po maturitě na gymnáziu jsem šel na dva roky do
učení na fotografa k panu Šlárovi, což byl známý
pražský fotograf na Národní třídě (prvorepublikový salon). Shodou okolností jsem se následně dozvěděl, že pan Šlár měl na Vráži chatu…
A pak teprve odtud jsem šel na filmovou fakultu
Akademie múzických umění. Zajímal jsem se
více o fotografii, ale tenkrát se tam obor fotografie ještě nevyučoval.
XX Nicméně vystudovat nějaký obor ještě
neznamená se tím pak i živit. Jak to bylo
u Vás?
Když jsem v roce 1965 dostudoval, musel jsem
jít na vojnu. Bohužel jsem se nedostal do armádního filmu, takže jsem byl u normálního útvaru,
kde jsem byl sice u hudby, ale strávil jsem tam
celé dva roky… Potom, když jsem přišel z vojny,
tak protože nějací spolužáci z fakulty už pracovali v televizi, jsem nastoupil do redakce literárně dramatického vysílání České televize. To bylo
v roce 1969 a zůstal jsem tam celých 40 let až
do svého důchodu.
XX Jak se za tu dobu Vaše práce vyvinula?
Dneska když se dívám na televizi, vůbec nechápu, jak to mohou natočit. Zvláště přírodní dokumenty. Ta technika jde tak rychle kupředu, až
je to neuvěřitelné. Zezačátku všechno probíhalo
víceméně jako divadelní představení, které se
snímalo několika kamerami a muselo se to sjet
v jednom kuse. Dnes se to dělá úplně jinak, ale
to by bylo na dlouhé povídání.
XX Zaznamenal jste po revoluci nějaký výrazný vývojový boom?
Hlavně v technice, ale to začalo již před revolucí
– kamery, které byly zezačátku strašně veliké,
nedaly se dost dobře používat v exteriéru, kde
se točilo na 16mm film. V začátcích, když se
použila tzv. ruční kamera, tak ta vážila pomalu
deset kilo, zatímco dneska je to malinká záležitost. A pak určitě vývoj co do kvality obrazu –
studiové kamery byly málo citlivé a muselo se
hodně svítit, bylo tam horko a žádná klimatizace.
To se zlepšilo až v nových ateliérech na Kavčích
horách. Zatímco dneska v podstatě čím horší
světelné podmínky, tím líp, protože kamery jsou
hodně citlivé a malé.
XX Vraťme se teď k fotografování – vzpo22

-- Autoportrét Vladimíra Douska --

menete si, kdy jste vzal poprvé do ruky
fotoaparát?
Fotografovat mě naučil můj dědeček. To mi mohlo být tak deset, jedenáct let. Dostal jsem takový
jednoduchý fotoaparát k Vánocům a on mě naučil, jak se zpracovávají fotky v temné komoře.
XX Pocházíte z umělecké rodiny?
Trochu možná ano. Babička malovala. Tady
v Černošicích se učila u malíře Václava Jansy,
který zde bydlel. Její setra byla dokonce akademická malířka.
XX Vaše rodina tedy pochází z Černošic?
Moje prababička tady měla asi od roku 1905
venkovský domek, ale nebydleli tam celoročně,
to nešlo (vodovod byl kovová trubka na dvorku,
záchod taky), ale byli jsme tam o prázdninách
vždycky celé léto. Do tohoto domu nás děti
v 45. roce, když byly v Praze nálety, babička
s dědečkem provizorně odvezli. A od té doby,
od jara 1945 si to tady pamatuju. Tenkrát bylo
krásné jaro a naše zahrada byla těsně nad tratí,
kde projížděla spousta vlaků, vagóny byly plné
vojáků, kteří leželi nahoře na střechách a opalovali se, ale hlavně vojenské techniky – tanků, děl
i různých aut. A taky mě strašně zajímaly nádherné parní lokomotivy… Ve 47. roce jsem začal
chodit do školy, takže jsme do listopadu a pak
od března do ní chodívali tady v Černošicích.
Celá léta jsme zde trávili všechny prázdniny
a pravidelně sem jezdili, ale trvale tady bydlíme
od devadesátých let. Rodiče manželky, která je
z Vráže, si tady postavili domek, ve kterém teď
spolu žijeme.
XX Vaše umělecké začátky jsou tedy spojené s Černošicemi?
My jsme se jako kluci kamarádili s akademickým
malířem, panem Braunem. Chodil dolů k řece na
ryby a my jsme u vody trávili celé dny. On dovedl
úžasně vyprávět o všem možném. Byl to velmi
vzdělaný člověk, měl doma ve své vile spoustu
svých obrazů - maloval hlavně baletky - nebo
i reprodukce různých jiných významných malířů.
A taky měl mnoho knih – tam byla spousta možností, témat, která jsme mohli probírat. Hlavně

znal perfektně místní historii, což byl pro mě
skvělý zdroj informací. A taky jsem se u něj potkal se spoustou velmi zajímavých zdejších lidí.
XX Takže jste nakonec propojil Vaše dvě oblíbené věci – fotografování a Černošice…
Vždycky jsem se věnoval krajině. Fotil jsem vlastně pořád něco. Sjezdil jsem například Šumavu
v době, kdy se tam nikdo moc nedostal. Zmapoval jsem tam jezera – i ta, která nebyla přístupná.
A samozřejmě jsem fotil hodně okolo Berounky,
kterou jsme pravidelně o prázdninách sjížděli
s dětmi na kánoích, někdy až ze Stříbra.
XX Jak a kdy přišel čas na Vaši první
výstavu?
Když začaly vycházet knížky Oty Pavla, měl jsem
už tenkrát vyfotografovaná místa, o kterých tenhle pán tak nádherně píše. První výstava byla
v 90. roce na jaře v tehdy Československém
spisovateli na Národní třídě – jmenovala se Krajinou Oty Pavla. Byly to černobílé fotografie z Berounky doplněné úryvky z těch jeho krásných
knížek. Občas předtím jsem měl někde vystavené nějaké své fotky, ale tohle bylo poprvé, kdy
jsem dal dohromady samostatnou výstavu.
XX Od té doby jste vystavoval všude možně
– na Mníšku, v Berouně, v Praze… Dokonce
jste přede dvěma lety, kdy Černošice slavily
výročí 900 let od svého založení, vydal vlastní knihu. Co Vás k tomu vedlo?
To bylo v době, kdy tady vznikala knížka pod
vedením paní Státníkové – trochu jsem na tom
participoval, takže jsem viděl, jak to bude vypadat, ale já jsem měl trochu jinou představu. A tak
se mi pak podařilo dotáhnout to do konce a vydat knížku fotografií s názvem Setkání Černošic
a Mokropes s Berounkou, kde jsem se pokusil ukázat, jak to zde kdysi opravdu vypadalo.
Spolupracoval jsem na ní s grafikem Michalem
Strejčkem, se kterým teď spolupracuji i na další
knize…
XX Můžete nám o ní něco říct?
Ke 100. výročí republiky chci dát dohromady
knížku, která by mapovala tu ohromnou proměnu Černošic. Dříve, po roce 1900, tu bylo jen
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pár baráčků na návsi okolo kostela. Díky železnici a tomu, že se tu otevřelo nádraží, tady náves
před kostelem ztratila svůj význam a byla v podstatě spíše před Slánkou, kde byl někdy o pouti
uprostřed silnice i kolotoč. Dnes se pouť zase
vrátila ke kostelu, což je dobře, ale tu pořádnou
náves to tu ztratilo. Tak bych rád dal dohromady
ucelený pohled, jak to tady dříve vypadalo a jak
se co změnilo. K tomu výročí zde asi budou různé akce – to všechno proběhne, ale za další rok
už nebude nic a lidé zapomenou. Tak si myslím, že k tomu výročí by se mělo udělat něco,
co bude mít nějakou trvalejší hodnotu a co by
mohlo přežít další rok i léta ostatní.
XX Vy ale plánujete nejen vydání knihy…
Při příležitosti 100. výročí bych rád udělal vý-

stavu. Částečně právě z fotografií té knížky. Ta
bude mít sice větší formát, ale přece jenom jsou
to pohledy na krajinu, které jsou dobře viditelné
jen při pořádném zvětšení, kdy jsou rozeznatelné všechny domy, ulice, řeka… Takže fotografie na výstavě budou tak velké, že tam toto vše
bude dobře vidět. Doufám, že už knížka bude
hotová, aby na výstavě v Mokropeské kapličce
byla k dispozici, aby si ji každý mohl koupit, když
bude mít zájem.
XX Jak dlouho jste sbíral fotografie, které
budou na výstavě, resp. v knize, použity?
Ty fotografie jsem dělal a sbíral průběžně mnoho
let. Získal jsem třeba starou fotografii – konkrétně od pana Langhanse, který měl na břehu řeky
svou vilku, zapůjčila mi jí paní Bejčková – a našel

jsem si místo, odkud ta fotka byla v roce 1911
dělaná. Zrovna v tomhle případě to místo už neexistuje. Je v podstatě na střeše jednoho nového
domu. Když se mi příležitostně takové staré fotky naskytly, hledal jsem k tomu pohled z dneška. To je občas dost problematické, protože je
to všude zarostlé… Většinou jsem musel chodit
s nějakým žebříkem a někdy jsem si musel opatřit i výsuvnou plošinu, abych se nad ty stromy
dostal. Kolem toho roku 1920 Berounka tekla
úplně prázdným údolím, mezi samými poli a loukami, zatímco dneska je díky vzrostlým stromům
v podstatě téměř neviditelná. Takže si myslím,
že když se to takto aspoň částečně zpracuje –
a tím se zabývám již hodně let - bude to snad lidi
zajímat a třeba to někoho i potěší.
Adéla Červenková
FOTO: archiv V. Douska

-- Pohled na Černošice z Kazínské skály v roce 2018 --

Mokropeská školka na lyžích
I v letošním roce jsme využili nabídku na hravé
lyžování a na konci ledna polovina dětí z naší
školky vyrazila na lyže. Jezdili jsme na nedalekou
sjezdovku do Chotouně u Jílového u Prahy.
Každý den ráno si malé lyžaře před školkou
vyzvedl autobus a dovezl nás až na sjezdovku.
Tam byl připraven vytápěný stan s teplým čajem.
Na svahu již čekali báječní instruktoři. Nejdříve
byla rozcvička a potom se již děti rozdělily podle
lyžařského umění do malých družstev. Ti nejzkušenější lyžaři se hned první den vrhli na velký vlek
a svištěli na velké sjezdovce. Pro ty méně zkušené byla určena dětská sjezdovka s pohyblivým
chodníkem. Úplní začátečníci se museli naučit
vše od začátku. Když jsme si dostatečně zalyžovali, autobus nás zase odvezl zpátky do školky
na dobrý oběd.
Takto jsme na sjezdovku jezdili každodenně
celý týden. Pokroky byly na dětech vidět den ze

FOTO: Petr Kubín

dne. Již druhý den se pustili na velkou sjezdovku
i původně méně pokročilí lyžaři a úplní začátečníci jezdili na malém svahu. Poslední den se na
velkou sjezdovku vypravili i ti, kteří na začátku
týdne stáli na lyžích úplně poprvé. Zvládli jízdu na
velkém vleku, sjezd z velké sjezdovky a také závod ve slalomu, který byl pro všechny připraven.
Na závěr posledního dne lyžování se udělovaly medaile a vyhlašovali vítězové v lyžařských
závodech. Vyhráli jsme ale všichni. Naučili jsme
se spoustu nových věcí a celý týden jsme si
báječně užili. Akce byla naprosto profesionálně
připravena a děti i my paní učitelky jsme byly přístupem pořadatelů nadšené. Už se moc těšíme
na příští rok a doufáme, že budeme zase Hravě
lyžovat.
Kateřina Mandová,
ředitelka MŠ Černošice Topolská
www.mokropeskaskolka.cz

-- Během týdne udělaly děti v lyžování obrovské pokroky. --

FOTO: archiv MŠ Topolská

Vzpomínka
Opustil nás Tomáš Mlčoch
16. 7. 1977 - 1. 2. 2018
Kam přišel, rozdával vtip, radost ze života.
Byla radost s ním pobýt, byla radost se na
další setkání těšit...
Zanechal však po sobě dvě nezletilé děti.
Jejich cesta k dospělosti bude ještě
dlouhá.
Kdo může a chce pomoci, najde více:
mlcosata.webnode.cz.
Za rodinu
Petr Beran
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Březen
v MC Mraveniště
• 2. 3. - Ta naše květina, ten krásný květ,
rozzáří naši duši a náš svět. Z pevných
papírů si vyrobíme pěknou kytičku.
• 9. 3. - Ptáček vyletí ven, bude mít šťastný
den. Na čtvrtku si vytvoříme 3D ptáčka.
• 16. 3. - Zasadíme řeřichu do skořápky
od vajíčka.
• 23. 3. - Vajíčko malovaný, je od srdce
darovaný. Namalujeme si kraslici dle
vlastní fantazie.
• 30. 3. - ZAVŘENO
MC Mraveniště můžete navštívit každý
pátek vždy od 9 do 11 hod., v Komunitním
centrum MaNa, naproti kostelu, Komenského 2018. Připravujeme pro děti básničky, známé říkanky, výtvarnou činnost
a někdy také pohádku. Také rádi zpíváme,
povídáme si a především si hrajeme.
Více na: www.mcmraveniste.cz
Kontakt: mraveniste@seznam.cz
Facebook: Mraveniště Černošice z.s.

Masopustní strom
Jako každý rok i letos jsme s dětmi při příležitosti
Masopustu vyzdobili strom na Masopustním náměstí v Mokropsech. Všechny ozdoby vyrábějí
naše děti vlastnoručně.
Věnují tomu opravdu hodně času a úsilí. Výroba nebývá vždy jednoduchá, ale děti se na to
moc těší a ozdoby vyrábějí s velkým zájmem.
Také velmi rády svými výrobky strom zdobí. Před
masopustem jsme pověsili lízátka a bonbóny,
buřtíky, které lákají k nakousnutí, tlačenky a pečená kuřata, jitrnice jaké svět neviděl, sázená
vejce, naložené utopence a malé lahvičky s pivem, šaškovské hlavičky s veselými čepičkami,

kominíčky pro štestí a talíře se spoustou dobrot.
Najdete tu knedlíky s masem a omáčkou, párek
s chlebem a hořčicí, lívance, palačinky, buřtguláš, pizzu, špagety, řízek, ale také zeleninku.
Špenát, hrášek, mrkvičku a kukuřici.
Pro letošní masopust jsme vyrobili opět nové
ozdoby. Sladkokyselé naložené okurky, paštiky
a tuňákové saláty, nejrůznější masky, sladké koláčky s různými náplněmi, mramorové bábovky
zdobené čokoládou, šašky a ovocné nanuky.
Ozdoby se dětem velmi povedly a všichni návštěvníci masopustu výzdobu našich dětí moc
chválili.
Kateřina Mandová,
ředitelka MŠ Černošice Topolská
www.mokropeskaskolka.cz

FOTO: archiv MŠ Topolská

Zima venku na hraní?
Ve spolupráci s mateřskou školkou Barevný Ostrov pro Vás máme otevřenou volnou
herničku, kde si můžou děti hrát v teple se
všemi hračkami ve třídě a maminky si mohou vychutnat šálek čaje nebo kávy.
Hernička je pro Vás otevřena od listopadu do konce dubna. Setkáváme se každou
středu od 16 -18 hod. ve žluté třídě. Vstup
bočním vchodem vpravo od hlavního vchodu. Vstupné 50 Kč / rodina. Školka se nachází v Černošicích - Mokropsy, na konci
ulice Na Vápenici.
Za Mraveniště Bára Kružel

ZUŠ OPEN 2018
Základní umělecká škola, dříve Liduška, dnes
ZUŠka nebo hudebka. Nenápadné místo,
se kterým ale tak nějak každý počítá a které
podvědomě chápeme jako součást inventáře
občanské vybavenosti města. Co to ale je tahle ZUŠka? Chodí se tam odpoledne, jako na
kroužky, ale plní se tam zkoušky, dostávají se
známky do žákovské knížky a na závěr každý
žák dostává vysvědčení...
Základní umělecké školy patří do páteře
českého veřejného školství a spadají konkrétně pod základní školství. Nejedná se tedy
o soukromou výuku hudby, tance, výtvarky
a divadla. Děti navštěvují nejprve přípravná oddělení, a následně I. cyklus, který čítá 7 ročníků a II. cyklus, který čítá 4 ročníky v rámci
hudebního, výtvarného nebo tanečního oboru
(eventuálně ještě literárně-dramatického oboru, který ovšem v Černošicích již nemáme).
Po ukončení každého ročníku žák dostává vysvědčení a každý cyklus (po 7 a po 4 letech)
žák absolvuje v rámci tzv. absolventských kon-
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-- Masopustní strom ozdobily vlastnoručně vyrobenými ozdobami děti z mokropeské školky. --

certů/vystoupení. Po absolutoriu II. cyklu žáci
plně ovládají techniky toho kterého oboru a ti,
kteří se rozhodnou v hudbě, tanci či výtvarném
umění pokračovat, se ve velké většině případů bez problému dostanou na konzervatoře
a další umělecké školy. V ZUŠ učí kvalifikovaní
učitelé, na které jsou kladeny stejné nároky na
vzdělání jako například v základních školách.
Výuka v ZUŠ je sice zpoplatněna, ale tím, že
jsou ZUŠky součástí státního školského systému, mohou si dovolit pololetní úplatu za vzdělání stlačit velmi nízko. Umělecké vzdělání je
tedy možno poskytnou každému a ve stejné
kvalitě. I když je tedy ZUŠka školou se vším
všudy, výuka se odehrává v příjemném prostředí a usiluje o to, aby děti výuka bavila a dostáli jsme plně mottu J. A. Komenského „škola
hrou“.
Proč ale ten výklad, jak ZUŠka funguje a co
dělá? Protože nejen my, ale i Nadační fond
operní pěvkyně Magdaleny Kožené se domníváme, že ne každý ví, co se vlastně v základních uměleckých školách děje a jak jsou
důležité pro rozvoj uměleckých aktivit u dětí
a mládeže. Proto v minulém roce vznikl projekt

ZUŠ OPEN na podporu a popularizaci základního uměleckého školství, které je zcela unikátní a existuje pouze u nás a na Slovensku.
ZUŠ OPEN se uskuteční i letos, a tento celorepublikový happening proběhne ve čtvrtek
24. května 2018.
24. květen bude tedy v Černošicích patřit
Základní umělecké škole Černošice, která
si pro tuto akci připravila řadu akcí po celém
městě. Uskuteční se koncerty pro nejmenší děti, koncert pro seniory v DPS, budete si
moci poslechnout i hudbu u klavíru na ulici,
nebude chybět workshop výtvarného oboru,
večer pak vystoupí absolventi a učitelé naší
školy a máme připraveno ještě mnoho dalšího.
Do akce budou zapojeny i pobočky školy ve
Všenorech a v Rudné.
Zapište si tedy datum do diářů a v dubnovém
vydání IL se můžete těšit na konkrétní program
ZUŠ OPEN 2018.
Za ZUŠ Černošice
Magdaléna Voldřichová
www.zuscernosice.cz
www.facebook.com/zuscernosice
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Krátké zprávy
ze základní školy
Začalo druhé pololetí. Únor byl krátký, užili jsme
si jarní prázdniny, a tak i naše zprávy budou tentokrát stručnější.
Ještě v závěru ledna pořádala naše škola v Hale Věry Čáslavské okresní kolo turnaje
v házené. Žáci všech tříd bouřlivě podpořili
naše reprezentanty, kteří po zásluze zvítězili jak
v chlapecké, tak v dívčí kategorii. Gratulujeme
a děkujeme jim za reprezentaci školy!
Žáci prvního stupně navštěvují i v tomto pololetí tréninky bruslení i plavání, druhý stupeň
si v závěru pololetí udělal výlet na historický
film Nejtemnější hodina, vyprávějící o Winstonu
Churchillovi. Páťáci absolvovali tradiční školení
„Helpík“ – jedná se o přednášku a praktické cvičení první pomoci. Závěrem si každá třída ověřuje své znalosti v testu a ti nejlepší nás budou
reprezentovat v okresním kole, které proběhne
3x FOTO: archiv ZŠ Černošice

-- Tyto tortily připravili šesťáci. --

(jako každoročně) v květnu.
Školní turistický kroužek Šlápota se těší i nadále velké oblibě. V průběhu prvního pololetí
podnikla Šlápota nejrůznější výlety do přírody,
navštívila muzea a zavítala také do divadla. Zlatým hřebem se stal lednový výlet do Drážďan,
který si všichni velmi užili.
Společnost Bovys, která zajišťuje projekt Ovoce a zelenina do škol, si pro nás připravila ochutnávku exotického ovoce. Žáci tak poznali, co to
je např. moruše nebo karambola a mnohé další
plodiny, se kterými se běžně nesetkávají. A jídlem se zabývali i šesťáci, ti si vyzkoušeli „vaření“
v naší jídelně pod vedením společnosti Albert,
která dodala recepty i potřebné potraviny.
Pokud se právě také chystáte k jídlu, přejeme
Vám dobrou chuť a příjemné (stále se prodlužující) dny!

bytelných krmítek, která jsme rozvěsili v okolí
školy. Připravili jsme také lojové ozdoby, které
ptáčkům v zimním období dodávají potřebný živočišný tuk. Práce s nářadím a dřevem byla pro
všechny vítaným zpestřením běžných rukodělných prací. Ověřili jsme si, že jde o práci, která
vyžaduje pečlivost, trpělivost a také spolupráci
s kamarády.
Na závěr naší několikadenní ornitologicky
zaměřené práce jsme při procházce krmítka
i lojové ozdoby rozvěsili a doufáme, že budou
našim ptáčkům prospěšné. Při některé z dalších
výprav se k nim určitě vrátíme, jednak abychom
pozorovali dění u krmítek, a také abychom dosypali krmení dle potřeby. Doufáme, že naše
činnost inspiruje třeba i Vás.
Olga Brožová, vychovatelka 1. oddělení

Michaela Šlesingerová, tisková mluvčí školy

Žirafky vyráběly krmítka pro
ptáčky

-- Turistický oddíl Šlápota navštívil  Drážďany. --

Letošní zimní čas je pro přežívání zvěře a ptáků ve volné přírodě prozatím velmi příznivý. Teploty neklesají příliš hluboko pod stupeň nuly, ani
sníh nepokrývá krajinu. Ptáci nemusí vyhledávat
pomoc lidí a poradí si velmi dobře sami. Vláda
paní Zimy ovšem ještě nekončí, a proto jsme se
v naší družině v oddělení Žirafek pustili do výroby krmítek pro přezimující ptáky. V případě že by
o sobě sníh a mráz daly vědět, budeme připraveni ptáčky přikrmit a pomůžeme jim tak snáze
přečkat nevlídné období.
V našem oddělení jsme si vyrobili celkem pět

-- Součástí maškarního bude i soutěž o nejlepší masku. Loni ji vyhrály tyto masky.  -FOTO: archiv SK Černošice

-- Při výrobě krmítek si děti osvojily řemeslné
dovednosti. --

Maškarní na ledě
Kdy: neděle 11. března od 16.00
Kde: zimní stadion Černošice
Na černošický zimní stadion přijdou každý týden
desítky nadšenců na veřejné bruslení. Ke konci
sezóny si pak všichni tito naši sportovní příznivci
zaslouží cosi speciálního. A proto Miroslav Slapnička každoročně v březnu pořádá maškarní
na ledě. Vrchol ledové sezony pro širokou veřejnost plný čarodějnic, čertů, exotických cestovalů, zvířátek a další havěti. Klaun už se na
vás těší! Pro děti jsou připraveny dovednostní
soutěže vhodné pro všechny věkové kategorie
a samozřejmě nemůže chybět i soutěž o nejlepší masku. Přijďte v neděli 11. března v 16 hodin na zimní stadion SK Černošice. V maskách
vstup zdarma.
Hana Bláhová, SK Černošice
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Exhibice černošických
krasobruslařů
Kdy: 8. dubna
Kde: zimní stadion Černošice
Závodní sezóna černošického krasobruslařského oddílu pomalu ale jistě vrcholí. Do jejího
konce nám ale přece ještě pár závodů zbývá,
a tak naší krasobruslaři tvrdě trénují. Můžeme
s hrdostí sdělit, že na každém závodě se černošickým krasobruslařům povedlo stát na stupních
vítězů. Naši mladí sportovci se naučili milovat
cestu, která vede k výsledku.
Rádi bychom tímto pozvali všechny nadšence
a příznivce krasobruslení na závěrečné vystoupení všech krasobruslařů oddílu Kraso brusle
Černošice. A tím symbolicky ukončili sezónu
2017/2018. Přijďte se na naši exhibici plnou
hudby a zábavy podívat v odpoledních hodinách
8. dubna 2018 na zimní stadion v Černošicích.
Za Kraso brusle Černošice
Anika Koukolová
FOTO: Lucie Čiháková

Zprávy
ze Sokola

hu. Nejlepší postupují do celostátní soutěže
ČOS a tak věříme, že letos postoupí minimálně sedm závodníků jako vloni.
Jaroslav Formánek

KARNEVAL V SOKOLE
Černošičtí gymnasti se neutopí
V rámci sokolské všestrannosti se gymnastky
a gymnasti zúčastnili 19. 1. přeboru v plavání.
Celkem sedm medailí z dvaceti osmi černošických závodníků je slušná bilance. Ti, kdo
nezískali cenné kovy, neobsazovali poslední
příčky, ale tlačili se za medailovými pozicemi.
Počtem účastníků byly Černošice nejpočetnější skupinou v rámci Župy Jungmannovy
a závodily skoro ve všech věkových kategoriích od předškoláků až po muže a ženy.
Na stupních vítězů stály: Julie Farová - 3.
místo v kategorii ženy, Marie Kopřivová - 2.
místo v kategorii žákyně 4, Jolanka Farová 2.
místo v kategorii žákyně III, Linda Žáková 1.
místo v kategorii žákyně II, Tereza Šabatová
3. místo v kategorii žákyně I, Kristýna Pavlovská 2. místo a Sára Císařová 3. místo v kategorii dorostenky.

Hudba, tanec, hry, soutěže, odměny, tombola
a výborná atmosféra – to vše zažily děti, které přišly v neděli 11. 2. 2018 na karneval do
Sokola. O hudbu se postaral DJ Kasan. Součástí programu byla promenáda v maskách,
z nichž porota složená z rodičů vybrala tři nejlepší. Všichni si užili spoustu legrace a zábavy. Těšíme se na další ročník!
FOTO: archiv Sokola

FOTO: J. Formánek

-- Loni si děti karneval užily. Letos tomu jistě
nebude jinak. --

STAŇTE SE CVIČITELEM SOKOLA
• Sokol Černošice hledá zájemce o vedení
cvičení pro děti i dospělé od září 2018
• Nabízíme odborné zaškolení
• V případě zájmu kontaktujte: hledamecvicitele@sokolcernosice.cz
-- Eliška Barchánková, Anička Strakošová
a Josefínka Fillová vyrazily na závody poprvé.
Premiéru měly v Liberci. --

Kdy jste
naposledy hráli
Země, město…?
Kdy: čtvrtek 15. března v 13.30-15.00
Kde: D
 ům s pečovatelskou službou na
Vráži
Vy všichni, kteří rádi hrajete nebo jste hráli
hru, v níž se hledají názvy zemí, měst, vod,
hor, zvířat, rostlin apod. začínající na stejné
písmeno, a kterým je více než 65 let, jste
zváni na přátelské klání v této oblíbené hře.
Po skončení hry se můžete zúčastnit 30minutové přednášky o trénování paměti tamtéž.
Akce se koná v rámci Národního týdne trénování paměti.
Počet míst je omezen, a proto se prosím
přihlašujte na tel. 604 268 000 nebo na mailu: daniela.gott@gmail.com.
Těší se na vás trenérka paměti
Daniela Göttelová

26

-- Lucie Trnková a Sára Císařová --

Tyto závody jsou pořádány v rámci soutěží
sokolské všestrannosti a budou pokračovat
počátkem května v gymnastice, atletice a špl-

NAROZENINOVÉ OSLAVY, SVATBY V AREÁLU SOKOLA
• Sokol Černošice nabízí k pronájmu tělocvičnu, zahradu, venkovní hřiště
• Více na http://www.sokolcernosice.cz/
pronajmy
Za TJ Sokol Černošice Naďa Suchá
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Pochod Turbanské Černošice
90 minut s T. G. M.
Kdy: neděle 11. března od 18.00
Kde: Club Kino
Srdečně zveme na neděli 11. března od 18 hodin
do černošického Club Kina na 90 minut prvorepublikové atmosféry, kterou svým hraním a písničkami obstará Pražský Hradčanský orchestr.
Zazní písničky, které měl rád jak pan prezident
Masaryk, tak ty, které byly populární právě v období první republiky.
Na jídelním lístku Club Kina se objeví exklusivně jen pro tento večer oblíbené pokrmy Masarykovy rodiny jako halušky, kyselo nebo buřty s křenem a nebude chybět něco malého sladkého.
Kdybyste si náhodou z nabídky nevybrali, tak si
můžete každopádně objednat třeba černou kávu,
kterou pan prezident Masaryk miloval nade vše.
Závěrem vám ještě můžeme slíbit, že v průběhu večera uvidíte samotného pana prezidenta
Masaryka na koni.
Věříme, že si užijete příjemný večer a těšíme se
s Vámi na viděnou.
/vstupné 100 Kč/senioři 50 Kč/
Prožijte v Černošicích sto let (od vzniku republiky).
Magdaléna a Michaela Voldřichovy

Kdy: 17. března
Kde: sraz u mokropeského nádraží
Vážení přátelé pohybu, zvláště chůze, všech
věkových kategorií, srdečně vás zveme na 7.
ročník pochodu Turbanské Černošice, který se uskuteční v sobotu 17. března. Poprvé jsme se sešli v roce 2012 v překvapivém
počtu účastníků 328 a vydali se na pět různě
dlouhých tras. Startovalo se z nádraží Černošice, odkud jsme startovali i další ročníky.
Letos jsme udělali malou změnu a startuje se
od nádraží Mokropsy. I cíl je v této části obce
v hostinci, kde od 11.30 do 20.00 můžete posedět. Bude opět hrát kapela. Každý rok se
snažíme, aby trasy vedly trochu jinými směry
a jinými cestami. Vedou nejen po značených
cestách, ale i neznačených, protože Černošice a okolí našeho města mají co nabídnout.
Nechceme, aby lidé jen polykali kilometry, ale
chceme, aby se seznámili s přírodními a kulturními zajímavostmi na trase. Účastníkům kratších tras zpestříme jejich putování soutěžemi.
Můžete si vybrat mezi 10, 15, 30, 37 či 55
km. Nejdelší trasy startují v rozmezí od 6.00
do 10.00, pochodníci kratších tras si mohou
přispat a přijít mezi 9.30 – 11.00 hod. Za svoji

FOTO: archiv oddílu TurBan

-- Do loňska byl start pochodu na zastávce Černošice, letos bude nově u mokropeského nádraží. --

námahu budete odměněni dobrým pocitem,
že jste udělali něco pro své tělo a k tomu ještě diplomem, razítky do svých wanderbuchů,
drobností. Sbíráte turistické vizitky? U nás si
jich můžete opatřit hned několik. Teď už si
můžeme přát jen pěkné počasí. Zdrávi došli!
Těšíme se na vás!
Za KČT, odbor Praha – Karlov, oddíl /
Turistická banda/ TurBan M. Kravčíková

Ochutnávka vody? Proč ne!
Kdy: neděle 22. dubna
Kde: Club Kino
Ochutnávku vína nebo značkových lihovin navštívil asi leckdo, zejména z dospělých. Už jste ale
vyzkoušeli ochutnávku vody? Jak chutná voda
tvrdá, měkká, jaký je rozdíl mezi vodou z Želivky
a z našeho černošického pramene? Jak obstojí
pitná voda, kterou v každé černošické domácnosti denně pouštíme z kohoutků, v širší konkurenci?
Pokud Vás téma VODA zajímá, rezervujte si ve
svém diáři nedělní odpoledne 22. dubna 2018,
kdy se uskuteční letošní Den Země s černošickou TOP 09. Voda ve všech podobách a z různých pohledů bude jeho hlavním tématem.
Stejně jako v loňském roce pro Vás chystáme
vycházku s odborným výkladem, tentokrát po
místech spojených s vodou, a dále řadu přednášek a aktivit v Club Kině. Bližší informace o pro-

Masopust 2018

gramu najdete v dubnovém čísle Informačního
listu.
Za černošickou TOP 09 Martina Řehořová
FOTO: Martina Řehořová

FOTO: Ivan Látal

-- Již 30. ročník Mokropeského masopustu se konal
10. února pod taktovkou Masopustního spolku. Fotodokumentaci
z této oblíbené a hojně navštěvované akce si můžete prohlédnout
na www.mokromasopust.cz.  -FOTO: Petr Kubín

-- Přípravu masek Masopustní spolek nepodcenil
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Vynášení smrtky opět v Černošicích
Kdy: neděle 18. března od 15.00
Kde: u mokropeské pláže
Vynášení smrtky, mařeny, moreny či morany již
tradičně patří k předvelikonočnímu půstu a konkrétně pak připadá na 5. postní neděli, tedy neděli smrtnou. Zvyk odkazuje na končící období
zimy, která má před Velikonocemi už skutečně
na kahánku a přinesením líta nebo lítečka oslavuje příchod jara do vesnice.
Folklorní soubor Pramínek při ZUŠ Černošice
poprvé vynášel morenu v roce 2006, vystoupení tehdy proběhlo u kapličky v Mokropsech
a smrtka potom odplavala od železničního mostu. V roce 2008 jsme zimu vynesli za doprovodu harmoniky Květy Hurťákové. V roce 2010

březen

a 2012 jsme se u Berounky setkali s dětmi ze
Všenor a jaro jsme přinesli společně do obou
obcí. Od té doby soubor vystupoval na smrtnou neděli na Dudáckém vítání jara na Zbraslavi a jaro muselo přijít samo. Letos jsme se ale
rozhodli jít mu opět naproti. Srdečně vás tedy
zveme na vynášení moreny s Pramínkem, které
proběhne v neděli 18. března od 15.00 u mokropeské pláže.
Za FS Pramínek
Magdaléna Voldřichová
www.praminekcernosice.cz
www.facebook.com/FSPraminek

Foto: Ivan Látal

-- Smrtka musí být náležitě ozdobena neobarvenými vejdumky --

Přehled akcí v Černošicích
20.00, Club Kino
16.00, klub Ferenc Futurista
20.00, Club Kino
15.00, Club Kino
19.00, Club Kino
18.00, Club Kino
19.30, klub Ferenc Futurista

10. 3.
10. 3.
11. 3.

Hana Lounová & Idefix Band – koncert ve stylu country
Šití s Ester Yo (Jiřinou Pavlíkovou)
Hudební sobota na grilu - Pavel Brenner + company
Koncert houslové školy Suzuki + Mifun
Zasedání zastupitelstva
Lenka Dusilová & Baromantika
Výtvarná umělkyně Eva Koťátková pouští a komentuje film Žaludek světa (2017), k němuž napsala
scénář; Dj Vincent Klusák
III. ročník turnaje dvojic ve stolním tenise (aneb Také Ferenc Futurista sportuje aneb Velké do malého)
Lety mimo - space punková party
Maškarní na ledě pro děti

11. 3.

90 minut s T. G. M. a první republikou / Pražský hradčanský orchestr

18.00, Club Kino

13. 3.
14. 3.
15. 3.
16. 3.

Koncert pro Tomáše Mlčocha
Den otevřených dveří ve školce Jeden strom v Dolních Černošicích
Persian & Flamenco fusion Shahab Tolouie trio – koncert
Leo Crlík o ekovesnici Sieben Linden - Komunita, která usiluje o soběstačnost a udržitelný životní styl
v oblasti ekologické, sociální, kulturně-spirituální a ekonomické. Přednáška s besedou.
Marek Černoch & Angels
Pochod Turbanské Černošice – trasy 10, 15, 30, 37 a 55 km
Jarní bazar dětského oblečení, sportovních potřeb, hraček apod.
Roxette revival – koncert
Vynášení moreny s Pramínkem
Malá mořská víla – pohádka
Jack Cannon Band (HU) – blues-rockový kvartet
Dead Beatz (Rakousko) – koncert
BASS ČERNOŠICE w/ Rich & MC Nu.C, téma: Jungle
Jaroslav „Olin“ Nejezchleba a Skupina „Njorek“
Sokolské šibřinky – ples
Narozeniny a jiné vylomeniny – oslava
Bazar dětského a dospělého oblečení, hraček, sportovního vybavení a ostatních potřeb

Club Kino
9.30-11.30 a 14.30- 16.30
20.00, Club Kino
19.00, klub Ferenc Futurista

2. 3.
3. 3.
3. 3.
4. 3.
7. 3.
9. 3.
9. 3.

16. 3.
17. 3.
17. 3.
17. 3.
18. 3.
18. 3.
21. 3.
22. 3.
23. 3.
23. 3.
24. 3.
30. 3.
31. 3.

Klub Ferenc Futurista
20.00, Club Kino
16.00, zimní stadion Černošice

20.00, Club Kino
start u nádraží v Mokropsech
16.30-19.00, Sokolovna
20.00, Club Kino
15.00, u mokropeské pláže
16.00, Club Kino
20.00, Club Kino
20.00, Club Kino
19.00, Club Kino
20.00, městský sál na Vráži
20.00, Club Kino
19.00, Club Kino
14.00, Club Kino

duben
2. 4.

Velikonoční koncert v kostele - Nešpory S. Rachmaninova v podání Pražských Pěvců pod vedením 18.00, kostel Nanebevzetí
St. Mistra.
Panny Marie

březen
14. 3.
15. 3.
24. 3.

v okolí

Elektroswing koncert Divá Baara - Nová hudební formace zpěvačky Báry Vaculíkové
Den otevřených dveří v LMŠ na dvorečku
Velikonoční jarmark – 13.00 vystoupení sboru Tutte Le Notte

19.30, zámek Dobřichovice
10.00-15.00, Lety
od 11.00, zámek Dobřichovice

Facebook / Kultura v Černošicích
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Lenka Dusilová & BAROMANTIKA v Černošicích
Kdy: pátek 9. března od 20 hodin
Kde: Club Kino
V současné době Lenčina tvorba souvisí s kapelou Baromantika, která jí
skýtá prostor ke kreativní autorské spolupráci, jež uchvacuje kritiky i široké
publikum. A právě v této symbióze můžete nyní jednu z našich neoriginálnějších zpěvaček vidět, a hlavně slyšet v Černošicích. Baromantiku - pražskou indiepop kapelu - založila Lenka s hudebními osobnostmi Beatou
Hlavenkovou, Viliamem Bérešem, Patrickem Karpentskim a Martinem
Novákem. Kapela mluví vlastním hudebním jazykem, který se pohybuje
ve vřelých i chladných akusticko-elektronických krajinách. Vášeň a impulsívnost Lenky, která často v ponoru do písně jakoby nevnímá okolní svět,
jedinečně vyvažuje sofistikovaná, často kolektivně utvářená hudba. Do
osobního písničkářství vstupuje elektronika, tribální beaty, zkušenost jazzových hráčů, prvky současné kompozice i dubstepu. Kapela vydala své
stejnojmenné album Baromantika v roce 2011 a strhla se lavina skvělých
recenzí a vyprodaných koncertů. Prodalo se více než 7000 desek. V roce
2013 vydala kapela DVD/CD Lenka Dusilová & BAROMANTIKA - Live at
Café v lese ve spolupráci s VICE Czech Rep. a Supraphonem. V září 2014
kapela vydala spoluautorské album Lenka Dusilová & BAROMANTIKA V hodině smrti, za které získala nominace na Ceny Anděl ve dvou kategoriích: zpěvačka roku a album roku.

FOTO: archiv interpretů

-- Dva členové Baromantiky žijí v Černošicích. Celá kapela společně
s Lenkou Dusilovou vystoupí v Club Kině. --

Kapela zkoušela v loňském roce v Club Kinu a dva její členové v Černošicích dokonce i bydlí. Srdečně Vás zveme na tuto hudební událost v pátek
9. 3. od 20.00 do černošického Club Kina. Kapacita sálu bude rozšířena,
koncert bude na stojáka. Vstupné předprodej 250 Kč, na místě 300 Kč.
Pavel Blaženín

Persian & Flamenco fusion Shahab Tolouie trio
Foto: archiv S. Tolouie

-- Perská hudba s prvky flamenca v podání iránského hudebníka zazní v Černošicích
v polovině března. --

Kdy: čtvrtek 15. března od 20 hodin
Kde: Club Kino
Shahab Tolouie – virtuózní kytarista, skladatel a zpěvák
původem z Iránu – prezentuje osobitý hudební styl, ve
kterém se pojí tradiční perská hudba s prvky flamenca.
Tento multikulturní inovační styl je někdy označován jako
Ethno-Flamenco (Persian & Flamenco fusion). Pozoruhodnou součástí hudebního projevu Shahaba je jeho
charismatický zpěv. Silný, krásně zabarvený hlas, nenapodobitelný styl a bravurní hra na tříkrký nástroj Fusetar.
Strhující kombinaci mystiky Perské hudby a žhavých
rytmů španělského flamenka posluchačům přináší však
celá kapela “Shahab Tolouie Trio” (IRN, YUG, CZE). Na
koncertech Vás zaujme různorodost muzikantů, kteří
dávají hudbě zároveň divokost, ale i dynamiku. Hudebníci jsou kosmopolitní, všestranně vzdělaní, jejichž tvorba
nezná hranic a bez předsudků čerpají z různých kultur
a tradic. Přijměte pozvání do černošického Club Kina
ve čtvrtek 15. 3., začínáme ve 20.00 hodin. Vstupné
150 Kč.
Pavel Blaženín

Jaroslav „Olin“ Nejezchleba a Skupina „Njorek“
Kdy: 23. března od 20 hodin
Kde: městský sál na Vráži
Skupina Njorek vznikla na jaře roku 2003
a hraje od listopadu ve složení: Jaroslav
„Olin“ Nejezchleba – violoncello, zpěv;
Michal Müller – citera, zpěv (ten je jediný koncertní citerista v ČR, kterému se
podařilo získat vzdělání na tento nástroj)
a Stanislav Barek – kytara, zpěv. Hlavní
myšlenkou vzniku souboru bylo zúročení
zkušeností Jaroslava Nejezchleby z období adolescentního věku, kdy byl členem
cimbálové muziky „Písečan“. Tento neodmyslitelný člen supin Marsyas a E.t.c.
zpíval moravské písničky na různých ve-

čírcích a po hospodách. Tyto písničky se
staly základem repertoáru skupiny. Všichni tři mají blízko k blues a rocku, proto nejsou skladby interpretovány v původní podobě, ale dle hudebního cítění muzikantů
samotných. Prolínáním rozdílných hudebních stylů vznikají písničky, které nejsou
tak obvyklé na české hudební scéně. Na
rozdíl od jiných skupin tohoto zaměření
hrají akusticky. Repertoár budou doplňovat i písně jiných národů a také vlastní
skladby. Koncert se uskuteční v pátek 23.
3. od 20.00 v městském sále na Vráži.
Vstupné 150 Kč.
Pavel Blaženín  

Foto: archiv interpretů

-- Skupina Njorek svým názvem odkazuje k slavnému
horňáckému muzikantovi. -29
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Dead Beatz
(Rakousko)

Jack Cannon Band
Kdy: 21. března od 20 hodin
Kde: Club Kino
Jack Cannon Band je maďarský energetický
blues-rockový kvartet, charakteristický svým
moderně autentickým přístupem. Kapela nepřehrává jen otrocky vzory, nýbrž přistupuje ke
standardům tvůrčím způsobem a v neposlední
řadě prezentuje i vlastní autorskou tvorbu. Díky
svému jedinečnému pojetí skladeb plného síly
a energie si získává stále více a více obdivovatelů, kteří při každém koncertu zažívají unikátní
atmosféru plnou neopakovatelných sólových
kytarových debutů v dokonalé souhře s nepoddajnou harmonikou v podání zpěváka a foukačkáře Zozó.
V roce 2008 vyhrála kapela první místo
v rámci Blues Aperitiv Festivalu v Šumperku,
který je považován za vstupní bránu na meziná-

Kdy: čtvrtek 22. března od 20 hodin
Kde. Club Kino
David Karlinger – harmonika, bicí; Bernie
Miller – zpěv, kontrabas. Pouze s malým
"orchestrem" (bubny, harmonika, kontrabas
a vokály) tito dva pánové dodávají to nejlepší
blues. Čistý, syrový a těžký! Z klasiky Sonny
Terry / Brownie McGhee, jako je "Ride &
Roll" a "Old Traink" od Mickeyho Lee Lane,
dostanete spoustu beatů, které vás doslova
pohltí. Bubeník David Karlinger se soustřeďuje na své harmonikové party a hraje na
bubny nohama. Bernie Miller hraje na kontrabas a je také mužem u mikrofonu. Pokud nevěříte, že tito dva nejsou dostateční
k vytvoření silného bluesového zvuku, měli
byste se stát svědky živého koncertu Dead
Beatz! Více se o tomto svérázném duo dozvíte z ukázek na youtube. Srdečně vás zveme na tuto show ve čtvrtek 22. 3. od 20.00
do Club Kina. Vstupné 150 Kč, snížené pro
seniory nad 65 let 120 Kč.

rodně uznávanou bluesovou scénu. Od tohoto
okamžiku je kapela pravidelným hostem velkých evropských festivalů, převážně v České
republice a Polsku (Blues Alive; South Bohemia Jazz Fest; Echo Blues Festival; Harmonica
Bridge Festival atd.) a stala se miláčkem klubových scén. Jejich inspirací jsou hudebníci jako
jsou Jimi Hendrix, Robben Ford, Kenny Wayne
Shepherd nebo The Spencer Davis Group.
Zažijte na vlastní kůži krédo kapely: “Blues
není jen hudba. Blues je způsob, jakým se díváme na svět a způsob života. A hrajeme proto, abychom se s vámi podělili o náš bluesový
svět!” Město Černošice vás zve ve středu 21. 3.
od 20.00 do Club Kina na hudební show v podání maďarské kapely Jack Cannon Band.
Vstupné na tuto vskutku velkolepou podívanou koupíte za 150 Kč v předprodeji (Minimarket u černošického nádraží) nebo za 180 Kč
před koncertem.
Pavel Blaženín
Foto: archiv kapely

Pavel Blaženín
Foto: archiv interpretů

-- Ádam Bíró - kytara, Péter Gyergyádesz - bas, Gyorgy Zoltai Zozó - harmonika a zpěv,
Attila Lakatos - bicí --

SCHODIŠTĚ (ex-Nahoru po schodišti dolů band)

-- Harmonika, bicí, kontrabas a vokály,
to je bluesové duo Dead Beatz. --

Kdy: pátek 13. dubna od 20 hodin
Kde: Club Kino
Schodiště vesele brázdí hudební „moře“ se
svižným programem, který kombinuje písně
z nejslavnějšího období (kolem alb Ukazovák
nasliněnej a Svinska pržola) s největšími vypalovačkami z desek Tanec (2007) a Roztoky (2011)
a nejnovějšího EP poloKruh (2016). Za 34 let
existence odehrála kapela nazývaná dříve Nahoru po schodišti dolů band přes tisíc koncertů.
Nejprve na chvostě nové vlny osmdesátých let
jako předzvěst dnešního ska, po sametové pauze pak absorbujíc další a další vlivy, krok za kro-

Březen měsíc čtenářů
V době prvních hřejivých slunečních paprsků a probouzející se přírody přichází jako každý rok 31 dnů
věnovaných knihám a čtenářům. Svaz knihovníků
a informačních pracovníků SKIP vyhlašuje 9. ročník
celostátně pořádané akce – Březen měsíc čtenářů.
Letošní ročník bude ve znamení prezentace mezinárodního projektu S knížkou do života. Projekt je
zaměřen na ty úplně nejmenší děti a jejich rodiče
s cílem upozornit na význam četby pro vývoj dítěte
a jeho pozdější uplatnění.
A co na vás čeká v černošické knihovně? I letos
mají noví čtenáři možnost se celý březen přihlásit
do knihovny zdarma. Budou odpuštěny poplatky za
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kem k pozici jedné z vyhledávaných tuzemských
klubových kapel. Sil a chuti je v kapele víc než
kdy dřív, sedmihlavá smečka střílí od boku jednu
pecku za druhou a mladé publikum v předních
liniích hledišť si s pamětníky s chutí zatančí na
novinky (Nebudu, Stařena) i na prověřené jistoty
jako Beze vší poezie, Karty jsou rozdaný, Dokonalá kost, Ve čtyři ráno nebo Pytlíky ČSA. Schodiště nestačí slyšet, musí se i vidět. Přijďte se
zaposlouchat a pobavit v pátek 13. 4. od 20.00
do černošického Club Kina. Srdečně zve město
Černošice.

pozdě vrácené knihy. Od 12. 3. do 16. 3. bude pro
děti přichystána knihovnická tombola. Každý registrovaný malý čtenář si vybere číslo, na které, pokud
bude vylosované, vyhraje knížku. Na nejmenší hosty
knihovny budou čekat 22. 3. v knihovně omalovánky. Všechny děti pak budou mít možnost od 19. 3.
do 23. 3. v Týdnu čtení přečíst svým kamarádům,
rodičům či prarodičům úryvky z knížek Olgy Hejné,
Eduarda Štorcha a Oty Hofmana. Každý čtenář dostane malou sladkost. Nebude chybět ani oblíbená
výtvarná soutěž. Koncem měsíce bude jak v dětském tak v dospělém oddělení vyhlášen největší čtenář. Pro ty, kdo nemají přes týden čas, bude knihovna otevřena v sobotu 10. 3. od 9 do 11.30 hodin.
Přeji všem hezké jaro, nejlépe s knihou!
Irena Šilhánková, knihovnice

Pavel Blaženín

Výtvarná
soutěž
v knihovně
Městská knihovna v Černošicích
vyhlašuje výtvarnou soutěž pro děti
na téma „Z ptačí říše: život s křídly“.
Obrázky prosím přineste do konce
března do knihovny, označené
jménem, adresou a věkem. Tři nejlepší odměníme hezkou knížkou.
Irena Šilhánková, knihovnice

z města a okolí

Program březen 2018
pátek 2. 3. v 20.00
Hana Lounová & Idefix Band
Hana Lounová je přední česká country zpěvačka, která za svoji profesní kariéru natočila více
než 150 písní, z nichž řada se stále hraje v českých rádiích a byly vydány na mnoha nosičích.
Nejhranější z nich je Čekej na můj Jumbo Jet,
která měla již mnoho tisíc přehrání, nejvíce na
Country rádiu, ale i dalších rádiích. Hana prošla
několika kapelami, nelze opomenou ani dobu,
kdy byla sólovou zpěvačkou skupiny Schovanky v jejich nejúspěšnějším období. V současné
době vystupuje se svojí kapelou Idefix Band
a její písničky mají na You Tube celkově několik
set tisíc zhlédnutí.
Vstup 150 Kč.
sobota 3. 3. v 20.00
Hudební sobota na grilu - Pavel Brenner +
company
Tentokráte předjarní pokračování hudebních
a kulinářských specialit v Club Kině. Grilované pochoutky, steaky, klobásy i zelenina,
akční drinky a k tomu výborná muzika. Pavel
Brenner + company – písničkář hrající to nejlepší z V.Mišíka, Marsyas, Etc atp. Vzhledem
k sezóně spíše uvnitř clubu než na zahrádce, ale nechme se překvapit a bude třeba
jako na jaře.
Vstup zdarma.
neděle 4. 3. v 15.00
Koncert houslové školy Suzuki + Mifun
Setkání a společný koncert dětského sboru
Mifun a malých i velkých houslistů z pražského
Suzukiho studia. Housloví lektoři: Jana Hrabaňová a Jiří Sládek, sbormistr: Jiří Polívka.
Vstupné dobrovolné.

sobota 10. 3. v 20.00
Lety mimo
Po roce opět v Černošicích. Rozjetá space punková párty. Lety mimo - ostřílení harcovníci klubových pódií. Jejich hudba je energickým mixem různých hudebních stylů. Sami Lety mimo
označují svůj styl jako space punk. M.Z.H. - již
také nejsou na hudební scéně žádnými nováčky. Punk rock s chytrými a vtipnými texty. Relaps
- služebně nejmladší kapela hrající melodický
punk v čele s pohlednou zpěvačkou.
Vstup 120 Kč.
úterý 13. 3.
Koncert pro Tomáše Mlčocha
Vstupné dobrovolné.
pátek 16. 3. v 20.00
Marek Černoch & Angels
Marek Černoch je český politik, moderátor
a zpěvák, pilot dopravních letadel, v letech 2013
až 2017 poslanec Poslanecké sněmovny PČR.
Celé jeho dětství a dospívání je spojeno s hudbou, protože jeho otcem byl zpěvák Karel Černoch. V roce 1991 s ním spolupracoval na jednom z prvních českých muzikálů Bídníci. Jako
zpěvák vystupuje na různých kulturních a společenských akcích s vlastní kapelou Angels.
Vstup 100 Kč.
sobota 17. 3. v 20.00
Roxette revival - koncert
Nejúspěšnější Roxette Tribute Band v Evropě ocenil i zakladatel švédských Roxette Per Gessle, který občas sdílí videa The Rockset na oficiální facebookovou stránku ROXETTE. Momentálně vzniká
CD, které bude obsahovat coververze zhruba 13
největších hitů kapely ROXETTE. Předností kapely je hlasová a vizuální věrnost leadrů, spojená
s vynikající interpretací skladeb skupiny Roxette
(Petr Gessle a Marie Fredriksson). Vystoupení je
plné známých hitů, jako Dangerous, Sleeping In
My Car, Listen To You Heart, It Must Have Been
Love, Joyride, How Do You Do a mnoha dalších.
Vraťte se zpět do 90. let a zažijte dokonalou atmosféru jako na koncertu skutečných Roxette
v jejich nejúspěšnějším období!
Vstup 130 Kč.

Guy King - Jan Kořínek - Jeff Boudreaux
Kdy: středa 11. dubna od 20 hodin
Kde: Club Kino
Kytarista a zpěvák Guy King, původem z Izraele, je aktivní na hudební scéně od 16 let, kdy
byl pozván na své první turné v USA. Poté se
přestěhoval do Chicaga, kde dostal nabídku od
Willie Kenta a v jeho kapele zůstal do jeho smrti
v roce 2006. Od té doby se věnuje vlastním projektům, pohybujícím se na pomezí blues, jazzu
a soul music. Guy King respektuje tradici těchto
směrů a přidává do této hudby své vlastní prvky,
což utváří jedinečnost jeho vystoupení.
V posledních letech je zván na turné po celém světě, vystupoval na mnoha mezinárodních
festivalech a blízce spolupracoval se jmény jako
byl BB King nebo Buddy Guy. V roce 2017 byla

jeho nahrávka vydaná u Delmark Records nominována na album roku asociací Living Blues.
V dubnu 2018 přijede na Evropské turné, které čítá 18 koncertů. Spolu s varhaníkem Janem
Kořínkem a neworleanským bubeníkem Jeffem
Boudreaux vás provedou barevným světem blues, jazzu a soul music. Přijďte se zaposlouchat
ve středu 11. 4. od 20.00 do černošického Club
Kina do této skvělé muziky a nebudete litovat.
Vstupenky na koncert obdržíte za 150
Kč v předprodeji (Minimarket u černošického nádraží) nebo za 180 Kč na místě před
koncertem.
Pavel Blaženín

pátek 23. 3. v 19.00
BASS ČERNOŠICE w/ Rich & MC Nu.C,
téma: Jungle
První letošní BASS je tady, tentokrát na téma
„Jungle“! Club Kino se tedy promění v džungli
a Jungle music bude hrát i z repráků, protože přijede zahrát DJ Rich a MC Nu.c. Rich je
zakladatelem jedné z nejdéle fungujících drumandbassových crew v ČR Bass Beast sound
system. Je také aktivním promotérem a propagátorem Ragga Jungle & Dubwise music.
V současnosti je zapojen do komunity raggajungle.cz. Večer klasicky doprovodí rezidentní DUNENI.cz crew ve složení MindGroove,
ED:GE, Wolfik, Vagi, Eight Times a Artomic.
Chybět nebude fotbálek, parádní zvuk, světla,
kulisy a hlavně skvělá atmosféra. Tak vemte
všechny opičáky, lvy i tygřice a doražte na tenhle ten junglovej mejdan!
Vstup 70 Kč do 20:30 hod., od 20:30 hod.
100 Kč.
sobota 24. 3. v 20.00
Sokolské šibřinky – ples
Více info v samostatném textu.
pátek 30. 3. v 19.00
Narozeniny a jiné vylomeniny - oslava
Oslava narozenin všech, kteří se narodili
v březnu – kdo má v březnu narozeniny, dorazte do Clubu - DRINK „Bacardi + Cola“
a malá pochutina ZDARMA. Music, movies,
musical video clip, show and dancing – nebude chybět.
Vstup zdarma.
sobota 31. 3. v 14.00
Bazar dětského a dospělého oblečení,
hraček, sportovního vybavení a ostatních
potřeb
Chcete koupit levně něco nového pro Vaše blízké? Chcete prodat věci po Vašich dětech nebo
svetr, který se Vám již nelíbí ?
Zveme Vás na bazar, kde nakoupíte, co potřebujete, nebo prodáte, co se Vám již nehodí.
Rezervace prodejních míst na clubkino@clubkino.cz nebo na tel.604 204 588.
Vstup zdarma.

Velikonoční
koncert v kostele
Kdy: pondělí 2. dubna v 18.00
Kde: kostel Nanebevzetí Panny Marie
Až na velikonoční pondělí 2. dubna ošetříte
děvčata čerstvým proutím, aby neuschla,
a podarujete vajíčky a dalšími dobrotami kluky, kteří na vás myslí, dorazte na 18. hodinu
do kostela Nanebevzetí Panny Marie vyslechnout Nešpory S. Rachmaninova v podání
Pražských Pěvců pod vedením St. Mistra.
Zlevněné vstupné v MiniMarketu na nádraží. Koncert podpořilo město Černošice
a farnost Třebotov.
Václav Polívka

31

z města a okolí

V Sokole vrcholí čas šibřinek, plesů, bálů a karnevalů
Kdy: sobota 24. března od 20.00
Kde: Club Kino a sokolovna
Sokol si klade za svůj cíl nejenom vzájemně provázaný soubor sportovních a pohybových aktivit, ale
i pořádání nejrůznějších kulturních a společenských
akcí, které mají za cíl posílit občanskou sounáležitost, příslušnost k obci, v neposlední řadě pak rozvíjet dobré sousedské vztahy. Velkou společenskou
událostí pro české vlastence z Prahy i širokého okolí
byly v druhé polovině 19. století sokolské šibřinky.
Co ale vlastně znamená slovo šibřinky? Podle
strohé slovníkové definice jsou šibřinky sokolské
maškarní plesy pořádané v určitém rázu podle předem vyhlášeného tématu.
Myšlenku na uspořádání velkého maškarního
plesu Jindřich Fügner pojal po obrovském úspěchu
předchozích společenských akcí – tanečních zábav,
plesů a různých společenských setkání. Podle Památníku Sokola Pražského z roku 1883 bylo Fügnerovým přáním, aby „členové Sokola i mimo cvičiště
se scházeli, blíže se poznali a takto přátelským svazkem k sobě přilnuli“.

Proč zrovna „šibřinky“
Slovo šibřiti – žertovat, veselit se – patrně pochází
z německého schabernack s významem žert, posměšný kousek. Slovo podobné „šibřinkám“ použil
již J. A. Komenský ve svém Labyrintu světa. Ale tam
mělo význam jako podvod, šizení. Některé historické
prameny uvádějí, že rakousko-uherské úřady nepovolily Sokolu Pražskému konání sokolského plesu,
a tak se novým názvem vlastně úřední zákaz obešel,
když se pro plesání a veselení ke konci masopustu
použilo označení šibřinky – slovo, jehož obsah úřady
v podstatě neznaly. Ať už to bylo jakkoliv, sokolské
šibřinky slavily úspěch – již od prvních uskutečnění
v Sokole Pražském se těšily značnému zájmu a pro
české vlastence se tyto rozverné maškarní plesy staly velkou společenskou událostí.
Vezměte masky a přijďte také
Šibřinky se rychle staly nedílnou součástí pražského společenského dění. „Tyto české maškarní plesy
sokolské měly od svého počátku nesmírnou, přímo
kouzelnou přitažlivost. I jinak už bylo tehdy plesů
dost, ale pověst o veselém reji šibřinkovém brzy tak

Okénko do světa spisovatelů
Nová rubrika seznámí čtenáře se spisovateli, a umožní jim pak lepší orientaci v knihovně. Každý měsíc se
zaměříme na některé spisovatele a jejich žánry vždy
od jednoho písmene abecedy.

Válečné romány:
Androniková, Hana: Z vuk slunečných hodin
– česká spisovatelka;
Altman, John: Střet špionů

Začínáme tedy písmenem A.:

Detektivní romány:
Adler Olsen, Jussi – dánský spisovatel,
Akunin, Boris – ruský spisovatel

Klasická literatura:
Aischylos – řecký dramatik;
Arbes, Jakub – český spisovatel
Historické romány:
Amirrezvani, Anita: Krev květů, román z Persie
17. stol.;
Adamsonová, Yvonne: Hora lásky a naděje

Špionážní romány:
Altman, John – americký spisovatel;
Archer, Jeffrey – anglický spisovatel
Romány pro ženy:
Andrews, Virginia – americká spisovatelka;

Nové knihy v městské knihovně v Černošicích
Knížky pro dospělé:
ALTUCHER, James: Naučte se říkat ne – populárně-naučná publikace pomůže najít sílu k odmítnutí neúměrných požadavků, nefungujících
vztahů či vyčerpávajících úkolů;
BRYNDZA, Robert: Temné hlubiny: další
případ Eriky Fosterové – anglický detektivní
román;
CZERNIN, Monika: Anna Sacher a její hotel –
románové zpracování životních osudů slavné hoteliérky Anny Sacher přenese čtenáře do Vídně,
do vzrušujícího období 20. století;
DÁN, Dominik: Kořeny zla – krimiromán úspěšného autora se odehrává na Slovensku rok po
sametové revoluci, v době v které se vytváří nové
podsvětí a všehoschopná mafie;
ERBEN, Václav: Osamělý mrtvý muž – česká
detektivka;
HARMON, Amy: Z písku a popela – román
vypráví o komplikovaném vztahu židovské dívky
a katolického kněze v období 2. světové války.
Příběh lidí, kteří museli obětovat vše, aby si zachovali lidskost a důstojnost;
HNÍZDIL, Jan: Příběhy obyčejného uzdravení
– kniha lékaře Jana Hnízdila je složená z příběhů
lidí, kteří byli ochotní naslouchat, vzali svůj rozum
do vlastní hrsti a uzdravili se;
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HORŇÁKOVÁ-CIVADE, Lenka: Provence jako
sen – kniha české malířky provdané do Francie
nás zavede do Provence. Zde si Lenka s manželem pořídili polorozpadlý zámek, ve kterém se
chystají žít a vybudovat tvořivé a tvůrčí místo, kde
bude živo;
KHEMIRI, Jonáš: Všechno, co si nepamutuju – působivý román oceňovaného švédského
autora o mladickém optimismu, který se tragicky
zvrtl. Kniha získala nejprestižnější švédské literární ocenění, Augustovu cenu;
KHONG, Rachel: Nazdar, vitamíne – humorný
a dojemný příběh o lásce, ztrátě a vzpomínkách
v těch nejrůznějších podobách. Román psaný
formou deníku je sondou do rodinných vztahů;
LOUIS, Édouard: Skoncovat s Eddym B. –
francouzský psychologický román, autor s mimořádnou otevřeností a syrovostí popisuje své strastiplné dětství, poznamenané sociálně a kulturně
omezeným prostředím chudého severofrancouzského venkova;
MACEK, Miroslav: Saturnin se vrací – volné
pokračování humoristického románu oživuje svébytnou postavu výjimečného a osobitého sluhy
Saturnina;
MAY, Peter: Černé světlo – skotský kriminální
román;

se rozšířila, že kdekdo chtěl jich být účasten,“ napsal
ve svých vzpomínkách spisovatel Ignát Herrmann
s tím, že na pražské šibřinky jezdili ve velkém počtu
i venkovští zámožní statkáři, lesníci, úředníci z panství
a továrníci se svými manželkami a dcerami.
Vážení černošičtí spoluobčané, ať jste či nejste
členy Sokola, ať jste či nejste zámožní statkáři, velkouzenáři, továrníci, úředníci z panství a tak podobně
- co není, může být. Záleží jenom na vás, jaký převlek
zvolíte, protože letošní historicky první "Černošické
šibřinky" se budou konat v duchu historických kostýmů, dobových převleků a masek.
Srdečně vás tedy tímto k hojné účasti zveme na
první Sokolské maškarní šibřinky, které se konají
v sobotu 24. března od 20 hodin v Club Kinu a sále
Sokola Černošice. K tanci, poslechu, reji masek
a bujarému veselí vyhrávati bude plesová kapela
TRIWOLY. Nasaďte masky a pojďme společně podpořit činnost Sokola Černošice, tohoto tradičního
místního spolku. Pojďme tak trochu tropit šibřinky.
Předprodej vstupenek od 1. 3. v Club Kinu
a v prodejně Slunečnice proti Albertu.
Vaše-naše Club Kino a Sokol Černošice

Allende, Isabel – chilská spisovatelka;
Austen, Jane – anglická spisovatelka
Fantasy literatura:
Adams, Douglas;
Aaronovitch, Ben – angličtí spisovatelé
Humorné romány:
Amis, Kingsley: Mně se tu líbí, Tlustý Angličan
– anglický spisovatel
Skutečné příběhy:
Abdi, Nura: Slzy v písku – somálská spisovatelka;
Adler, Sabine: Měla jsem zemřít jako černá vdova
– německá spisovatelka;
Alsanea, Raaja: D
 ěvčata z Rijádu
– saúdskoarabská spisovatelka
MOYES, Jojo: Krasojezdkyně – anglický román o nelehkém životním osudu mladé dívky,
jejíž životní láskou a oporou se stali koně a jezdecké umění;
TŘEŠTÍK, Michael: Jen aby, řekla moje žena
– humorné fejetony;
VOTYOVÁ, Simona: Provařená – český román
pro ženy.
Knížky pro děti a mládež:
101 věcí, které bychom měli vědět o vlacích
– vzrušující putování po dějinách vlaků. Poznejte zblízka první lokomotivy, podívejte se, jak se
budovaly první železnice a jaký pokrok zažily do
dnešních dnů;
Zábavná kniha vědomostí – encyklopedie,
v níž děti najdou více než 750 bláznivých, neuvěřitelných faktů, díky nimž se budou dívat na svět
úplně jinak;
LAMKOVÁ, Hana: Káťa s Škubánek – sedm
příběhů o holčičce Kátě a jejím pejskovi
Škubánkovi;
POTTEROVÁ, Ellen: Podivuhodný den – pohádkový příběh plný dobrodružství a fantazie, pro
starší děti;
SOUKUPOVÁ, Petra: Kdo zabil Snížka? –
příběh s detektivní záplatkou pro děti od 9 let;
ŠMERGLOVÁ, Zuzana: Učím se číst. Robin
slaví narozeniny – knížka pro začínající čtenáře.

z města a okolí / inzerce

Malá mořská víla
Kdy: neděle 18. března od 16 hodin
Kde: Club Kino
Srdečně vás zveme v neděli 18. 3. od 16.00 do Club Kina na pohádku, jejíž děj je velmi aktuální. Lidé ničí moře svými odpadky a mořské víly napínají
všechny své síly, aby jej zachovaFoto: archiv J. Hojky
li čisté. A do toho si ta nejmladší
postaví hlavu a zamiluje se do
člověka. Režie, výprava, hraje:
Jakub Hojka, hudba: Petra Bařtipánová. Těšte se na něžnou
a křehkou pohádku o opravdové
lásce podle H. Chistiana Andersena. Vstupné 80 Kč.
Pavel Blaženín
-- Pohádka je určena dětem
od 4 let i dospělým. --

Řádková inzerce
• Rodina s dětmi hledá osobu na úklid domácnosti 1x za 14 dní,
4-5 hodin. Kontakt: 778 480 039

TAXI OKTÁVKA KOMBI

OBJEDNÁVKY PŘEDEM
602 207 476
PŘI JÍZDĚ TAM A ZPĚT 16 Kč/km.
Dodávka odvezu
- přivezu 23:30
pesata_inzert_02:Sestava
1 29.10.2012

1) Učitelku/učitele MŠ (celý, či částečný úvazek)
2) Učitelku/učitele pro 1. stupeň ZŠ (celý, či částečný úvazek)
3) Učitelku AJ (částečný úvazek)
4) Asistenty pedagoga
5) Pomocnou kuchařku do ŠJ ZŠ (6,5 hodiny denně, popř. nižší
dle dohody)
•	Nabízíme příjemný kolektiv, partnerské jednání, možnost
osobního růstu.
•	Požadujeme chuť do práce, kladný přístup k dětem, kolegiální
smýšlení, odpovídající vzdělání.
Kontakty: reditelna@skolavsenory.cz,
tel.: 604 236 661, www.skolavsenory.cz

tel.: 251 641 208, mobil: 736 710 244, info@zlatnict

ŽALUZIE, ROLETY, MARKÝZY,
SÍTĚ PROTI HMYZU,
ROLOVACÍ GARÁŽOVÁ VRATA,
GARNYŽE, ZÁCLONOVÉ KOLEJNICE
A TYČE NA MÍRU

Stanislav Bendík

mobil:
www.z

mobil: 602 294 754
www.zaluzie–bendik.cz

Pro Váš interier
Stránka 1

AUTODOPRAVA KAREL PEŠATA
nabízí:
kontejnerovou dopravu
odvoz suti a nepořádku

ZŠ a MŠ Josefa Kubálka Všenory
přijme od září 2018:

likvidaci odpadu
dovoz písku, štěrku, zeminy

veškeré zemní práce
s nakladačem BOBCAT a bagrem

Objednávky na tel.: 737 880 333
Karel Pešata, Karlštejnská 1510, 25228 Černošice
kpdoprava@seznam.cz

ítidla
Moderní sv
í zahradu
pro modern
Prodej zahradních a interiérových svítidel,
LED žárovek a LED dekorací, venkovních fontán.
S výběrem vám rádi poradíme,
provedeme návrh, montáž i následný servis
Vybrat a nakoupit můžete ve vzorkovně
(Kutnohorská 1013, Černošice; tel. 775 300 073)
nebo na našem e-shopu: www.led-zahrada.cz

Horizontální žaluzie všech typů
Vertikální žaluzie (šíkmé, oblouky)
u Dřevěné vertikální i horizontální žaluzie
u Látkové žaluzie – plisse (různé atypické tvary)
u Látkové rolety
u Originální zastiňovací doplňky
u Baldachýny – velkoplošné zastínení
u Garnyže a záclonové tyče na míru
u Ozdobné doplňky oken
u
u

Pro Váš exterier
Markýzy
Sítě proti hmyzu
u Venkovní žaluzie
u Venkovní rolety
u Rolovací garážová vrata
u
u

Zaměření – montáž – záruční a pozáruční servis

Doprava v okolí 10 km od Černošic zdarma
Opravy chladniček, mrazniček
a průmyslového chlazení
Aleš Rozenský, Praha 5 - Radotín
mobil: 606 83 44 85

Prodejna české lidové výroby
Hana Rozenská – Radotín, Vrážská 1531 (vedle nádraží)

Nabízíme zboží výhradně Českých výrobců
keramika l košíkařina l dřevěné hračky l ubrusy
Po-Pá 9-12, 13-17 So 9.30-11.30
tel.: 603 44 99 40, www.hanarozenska.tk
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