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-- Vloni byl májový průvod ochuzen o doprovod některých hudebních nástrojů, protože pršelo.
Jaké počasí nás asi čeká letos? --

Májové slavnosti v Mokropsech
Kdy: neděle 13. května od 14 hodin
Kde: Masopustní náměstí v Mokropsech
Letošní Májové slavnosti se budou konat v neděli 13. 5. od 14.00 opět na Masopustním
náměstí v Mokropsech. Naše Májové slavnosti jsou součástí poberounského folklorního
festivalu Staročeské máje. Letos se také můžeme těšit na vystoupení místních dětí, kapely
Třehusk a místního folklorního souboru Pramínek či na jarmark. Velikým lákadlem letos jistě
bude vystoupení irských tanečníků a muzikantů
z pražského souboru Coiscém. Bohatý program
a občerstvení je zajištěno.
Pavel Blaženín
-- Letošní ročník Májových slavností je součástí
programu oslav 100. výročí republiky a demokracie v Černošicích. --

PROGRAM:
14.00
ZAHÁJENÍ STYLOVÉHO JARMARKU
14.00
TŘEHUSK, Poberouní
14.50
PRŮVOD KROJOVANÝCH ÚČASTNÍKŮ
od mokropeské kapličky, hraje TŘEHUSK
15.00
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
15.05
ČERNOŠICKÉ DĚTI: MŠ KARLICKÁ
+ MŠ a ZŠ JEDEN STROM
15.30
PRAŠTĚNKA, dudácká muzika, Praha
15.55
VONIČKA, dětský valašský soubor, Čestlice
16.25
COISCÉM, irští tanečníci a muzikanti, Praha
17.10
MODŘENEC, dětský lidový soubor Praha
17.35
PRAMÍNEK, ZUŠ Černošice
18.00
DRAŽBA A KÁCENÍ MÁJE – hraje Pramínek

Jazz Černošice 2018
Vážení přátelé umění, jazzu a dobrého vkusu.
13. ročník mezinárodního jazzového festivalu
„Jazz Černošice 2018“ proběhne od středy
23. 5. do neděle 27. 5. Připravena jsou opět
zajímavá jména, namátkou např. Milan Svoboda, Šavle Meče Big Band, Ondřej Čtveráček
Quartet, Eva Pilarová, Barbora Tellinger (JAR),
Minus123minut ad.
Zvláštní pozornost si jistě zaslouží koncert
famózního vokálního uskupení 4TET, který
se koná v Club Kině v neděli 27. 5. od 20:00
hod.
pokračování na str. 28

z radnice

Fototalent Černošic
Děkujeme všem, kteří se již zapojili do akce Fototalent Černošic. Přinášíme Vám nové soutěžní
úlovky – jako ocenění jejich autorů a současně výzva dalším, abyste se zapojili také. A mimochodem, nebojte se fotit také lidi… - ať v té
budoucí fotoknize nebo fotokalendáři nevypadá
město jako bez života! ;-)
Své fotografie můžete vkládat (i postupně) na
www.mestocernosice.cz/fototalent.
Filip Kořínek
FOTO: Zbyněk Gubani

FOTO: Zbyněk Gubani

-- Ještě je hezky -FOTO: Anna Poulová

-- Král ve slavnostním šatu --

-- Východ Slunce nad zimními Černošicemi -FOTO: Lubomír Šedivý

-- Cedulka na plotě --- Před bouří -FOTO: Lenka Jelínková
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z radnice
FOTO: Marek Čechovský

FOTO: Tereza Bretlová

-- Praha Radotín -FOTO: Monika Symonová

FOTO: Tereza Baková

-- Duha rozděluje Vráž --

-- Nejsou to Černošice, ale k okolí snad patří ;-) --

-- Pláž --

Město je dlouhodobě zapojeno v benchmarkingové iniciativě.
de“ jsou být pro město přínosná a poskytují
Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR,
Co to znamená?
o.p.s., přičemž město hradí roční příspěvek ve nové podněty s pozitivními dopady pro spráBenchmarkingová iniciativa (dále „BI“) je neformální sdružení obcí s cílem zvyšovat kvalitu a efektivnost prostřednictvím vzájemného
porovnávání a výměny informací, zkušeností
a dobré praxe. Do tohoto procesu je zapojeno
přes 70 obcí s rozšířenou působností napříč
celou republikou, rozdělených do několika
skupin dle velikosti správního obvodu. Do
„naší“ skupiny tak spadají města jako například
Říčany, Šlapanice, Kolín, Uherský Brod, Cheb,
Tábor, Písek apod. Několikrát za rok probíhají setkání zástupců těchto měst, hostitelská
města se střídají. Hostitelské město představuje ostatním nějakou část ze své činnosti,
např. řešení konkrétního sociálního problému,
fungování portálu města, řešení bezpečnosti
ve městě, zajímavý projekt aj. V letošním roce
jsou hostitelskými městy Uherský Brod, Cheb
a Vsetín. Na setkáních se srovnávají jednotlivá
města, resp. jejich profily a ukazatele, a to na
základě dat, která města v rámci BI poskytují.
Cílem je zhodnotit provozní náklady, výkonnost,
zajímavé či nadprůměrné výsledky i trendy, tj.
vývoj v jednotlivých ukazatelích. Dále se probírají aktuální témata, nebo řešení problémů,
které jsou pro města společné. Sběr dat probíhá jednou ročně, v únoru, kdy města vyplňují
údaje do programu, který umožňuje jejich následné zpracování a využití. Iniciativu zaštiťuje

výši 35.000 Kč bez DPH (2018), v dřívějších
letech byla cena této služby 33.000 Kč bez
DPH. První analýza byla objednána a zpracována v roce 2013 a vycházela z údajů od roku
2006 a následujících, přičemž tato analýza
(vč. konzultačních služeb) byla hrazena z 85 %
z dotačních zdrojů (Evropský sociální fond)
v rámci projektu OPLZZ „Zlepšení kvality procesního řízení a strategického managementu
města Černošice“.
Města si mezi sebou též posílají dotazy
v průběhu roku, když potřebují pomoci, nebo
zjistit, jak se daná záležitost řeší jinde. Sdílí
tak dobrou praxi, případně
některé podklady, které
již mají k dané záležitosti
zpracovány (směrnice,
vnitřní předpisy apod.). Zároveň jsou organizována
setkání odborníků zaměřená na konkrétní oblasti
výkonu přenesené a samostatné působnosti, kde
se setkávají specialisté
na tyto agendy a vyměňují
si poznatky a zkušenosti
z oblasti své specializace.
Zjištění „jak se co dělá jin-

vu města i městského úřadu (úspora financí
i času, sdílení dobré i špatné praxe).
Jak srovnání vypadají? Níže je příkladem
uveden graf výkonnosti Odboru obecní živnostenský úřad, srovnávající města v „naší“ skupině. Město Černošice je znázorněno číslem
51. Podle tohoto grafu jeden náš pracovník
udělá o dvě třetiny práce víc, než je průměr
mezi srovnávanými městy.
Pro město z toho vyplývá, že činnost odboru v těchto agendách je výkonově efektivní
a v daném srovnání nadprůměrná.
Monika Formáčková, projektová manažerka
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Město získalo důležité pozemky v centru
Od začátku loňského roku se městu podařilo ve
třech krocích získat celkem 4455 m2 pozemků
ve strategicky důležité lokalitě centra Černošic.
Nejdříve jsme loni dokončili jednání o koupi
1635 m2 pozemků parc. č. 471/5,6 od soukromého majitele na levé straně uličky Ke Švarcavě. Kupní cena byla 4.800 Kč/m2.
Během loňského roku se také konečně podařilo dotáhnout asi pětileté úsilí získat zpět od
České pošty sousední pozemek parc. č. 471/10
o rozloze 884 m2, který jí kdysi město prodalo za
cca 2 mil. Kč na možnou stavbu nové poštovní
služebny. Poté, co město s poštou uzavřelo dohodu, že jí vybuduje a pronajme prostor v nové
radnici, požádali jsme poštu o zpětný odkup
daného pozemku, který už nebude potřebovat.
Jednání začínala v době, kdy pošta procházela
restrukturalizací a veškeré majetkové operace
tohoto druhu musela schvalovat vláda. Během
jednání se postupně měnili ředitelé i odpovědní

manažeři a vše se protahovalo. Loni se operaci
podařilo dokončit – a za 3,4 mil. Kč pozemek
získat zpět.
Dalších 1936 m2 tvoří pozemky parc. č. 459
a 461/1,2 patřící k vile u železničního přejezdu,
kterou město koupilo za 8,99 mil. Kč, když byla
loni nabídnuta k prodeji prostřednictvím realitní
kanceláře.
Všechny tři operace představují významné
posílení pozice v centru Černošic, kterou bude
možné využít při plánování a projednávání budoucí podoby tohoto srdce našeho města. Jakkoliv jsou výchozí podmínky složité, protože ani
jeden z dalších tří vlastníků není dnes nakloněn
jednáním o nějaké zásadní změně, ač by představovala významné zhodnocení, věříme, že jednou se skutečného centra naše město dočká.
Nadále je potřeba k tomu postupnými kroky
směřovat, jako doposud.
Mezitím je možné nově získané pozemky

dočasně využít jako veřejný prostor. Technické
služby pozemky za prodejnou Albert vyčistily
a upravily a jsme otevřeni Vašim návrhům na
jejich možné využití (bez staveb a bez větších
nákladů). Uvažujeme například o menším přírodním hřišti a/nebo parčíku pro trávení volného
času, pořádání pikniků apod. Jak to vidíte Vy?
(Diskuze již běží na městské stránce na Facebooku, můžete se do ní zapojit, nebo nám poslat
běžný email.)
Co se týče vily u přejezdu, která byla až téměř do prodeje využívána k bydlení, zde je
pravděpodobným scénářem dočasný pronájem dvou samostatných bytových jednotek (bez
větší rekonstrukce, a tedy s nepříliš vysokým
nájemným).
Filip Kořínek, starosta (Věci černošické)
filip.korinek@mestocernosice.cz

FOTO: archiv MěÚ Černošice

-- Těchto 2519 m2 za prodejnou Albert je nyní k dispozici obyvatelům města jako veřejný prostor. --

-- Zvýrazněné plochy představují pozemky ve vlastnictví
města Černošice (nově získané v červených kruzích). --

Vážení obyvatelé a návštěvníci města Černošice
PROSÍME, NEPARKUJTE NA TRAVNATÝCH,
VSAKOVACÍCH PÁSECH KOLEM ULIC
Vybudování a údržba komunikací a veřejných prostranství ve městě,
včetně travnatých pásů, jsou hrazeny z veřejných prostředků města Černošice. Rozježděním travnatých pásů dochází k poškozování majetku, ať
už veřejného nebo soukromého. Parkování ve veřejné zeleni, a to třeba
i jen částí vozu, je v právní rovině možné považovat za nepovolený zábor
veřejného prostranství. Co ale považujeme za nejvíce důležité - rozježděné blátivé okraje naše město hyzdí, zvyšují nečistotu a prašnost, a snižují
vsakování dešťové vody.
Většina ulic v Černošicích nemá dostatečnou šířku k parkování v souladu s dopravními předpisy. Vedle zaparkovaného auta v obousměrné
ulici by muselo zbýt dost místa pro současný průjezd dvou protijedoucích vozidel. I přes jistou toleranci policie v této věci s ohledem na terénní konfiguraci města a místní zvyklosti a omezení Vám doporučujeme,
abyste v maximální možné míře parkovali na vlastním pozemku. Pokud
už musíte na ulicích z nějakých důvodů zaparkovat, na dobu nezbytně
nutnou postavte své vozidlo, prosím, na zpevněném podkladu vozovky,
aby nedošlo k ničení zeleně.
Děkujeme Vám za pochopení a spolupráci.
Vedení města Černošice a Městská policie Černošice
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FOTO: archiv města

-- Travnaté pásy podél komunikací nejsou určeny k parkování. --

z radnice

Jednou větou...
• Na stavbě radnice (rekonstrukci vily Tišnovských) se bourají poslední části starých stropů
a nahrazují se novými, v zadní části se musí
ještě vybudovat výtahová šachta. Do léta by
měl být nový krov a v létě zateplení fasády. Dosavadní postup je dle právní kanceláře Havel
& Partners v souladu se zákonem – právníci
vyhodnotili dosavadní změny projektu podle
všech zákonných limitů, žádný nebyl překročen. Dokončit vše na základě původní smlouvy s termínem do konce letošního listopadu
ale kvůli velkému rozsahu víceprací není možné. Veškeré dokončovací práce bude potřeba
vysoutěžit jako novou, samostatnou zakázku.
Dokončení stavby se posouvá do příštího
roku.
• Správu Haly Věry Čáslavské bude v tandemu s jejím manažerem O. Linhartem
místo pana Mastného nově zajišťovat pan
A. Hrdina.
• Rada města schválila na návrh manželů Altmannových, že ve výklenku mokropeské kapličky bude nově umístěna věrná, klimatickým
podmínkám odolná replika sochy sv. Václava,
jejímž autorem je černošický občan a významný český výtvarník Jiří Altmann. Dřevěný originál, jehož současnou hodnotu odborný posudek stanovil na 500 tisíc Kč, bude po repasi
umístěn v interiéru budoucí radnice.
• Komise pro životní prostředí podpořila návrh
Černošické společnosti letopisecké na vysazení památné lípy srdčité k budoucímu letnímu
divadlu na pozemcích pod základní školou.
• Reagujeme na fámy kolující po městě, že
sportoviště u nové výstavby ve Foglarově ulici
(na konci Vráže) nebude veřejnosti přístupné.
Investor má s městem uzavřenou smlouvu,
podle které musí sportoviště nejméně 8 let
provozovat jako veřejné, za obvyklých cenových podmínek. Sportoviště i celá výstavba
vznikají na základě původního regulačního
plánu z roku 2009, který stanovil podmínku,
že součástí sportoviště má být dvoupodlažní
budova s bytem správce. Z tohoto důvodu
bude část budovy obývaná… Celá smlouva je
k dispozici na webu, klikněte vlevo na záložku
Smlouvy a do vyhledávacího pole napište „Michael Galerie“ – je to smlouva č. 471/2015.
• Drobná naděje na zlepšení - mimo jiné v reakci na naše stížnosti změnily České dráhy
od začátku dubna pravidla, podle kterých se
řídí provoz v případě mimořádných událostí na
trati. Například pokud by se opakovaly události z letošního února, už by na trať v krizové situaci neměly vjíždět rychlíky (skončily by

v Karlštejně) a některé vlaky by byly odkloněny
přes Rudnou, aby podél Berounky dostaly větší prostor osobní příměstské vlaky, které mají
větší kapacitu míst a jsou pro naši oblast hlavním dopravním prostředkem, na němž závisí
cesta tisíců lidí do práce či do školy.
• Rada města uložila třem podřízeným organizacím odvod nadbytečných prostředků z investičních fondů do rezervy města. Největší
přebytek vznikl u základní školy (5 mil. Kč),
které město investiční fond ročně musí doplňovat o 2 miliony Kč (výše odpisů), ale přitom
veškeré investiční projekty z posledních let
zajišťuje a financuje přímo (od haly přes nový
vchod a zateplení až po letošní přístavbu). Další velký odvod je z účtů MŠ Barevný ostrov (2
mil. Kč), která je zatím stále novou budovou
a nepotřebuje další investice. Nařízení odvodů
proběhlo několikrát i v minulých letech.
• Zatím s kladným hodnocením a velkou nadějí na úspěch procházíme s žádostí o dotaci
z evropských fondů na zajištění bezbariérového přístupu do dalších částí školy, zlepšení internetové konektivity a související úpravy
interiéru.
• Ministerstvo pro místní rozvoj v bezprecedentním kroku vydalo tiskovou zprávu „Nezajištění personálních kapacit ze strany Městského
úřadu Černošice způsobilo problémy stavebníkům“. Reagovalo tak na naši intenzivní snahu upozornit na problém s přetíženými odbory
územního plánování v celé republice vlivem
novely stavebního zákona. Ministerstvo se
protiútokem asi snažilo zakrýt, že věc má hlubší příčiny, i když v Černošicích (okrese Prahazápad) je nejvíce vyhrocená. Problematickou
novelu mnozí kritizovali už v době projednávání
– včetně Středočeského kraje, který také nejvíce postihuje. Na očerňující tiskovou zprávu
jsme hned reagovali vlastním vyjádřením pro
média. Výsledkem naší intenzivní snahy a komunikace s ministerstvem, krajským úřadem,
Svazem měst a obcí, Sdružením místních samospráv, s některými poslanci a s řadou médií
je, že se už hovoří o možné úpravě stavebního
zákona, která by zčásti nebo zcela vrátila stav
před jeho loňskou novelu. Mezitím se nám
snad konečně podaří obsadit další nově vytvořená pracovní místa a vydávání závazných
stanovisek zrychlit. Na odboru se tu už nahromadilo cca 600 žádostí…
• Na portálu Sreality.cz se objevil inzerát na
prodej pozemku v Topolské ulici v Mokropsech, kde měla vzniknout nová soukromá škola Jeden strom, ale její záměr narazil na silný
nesouhlas sousedů.
• Ministerstvo financí podle informace od

Svazu měst a obcí připravuje daňové změny,
kterými by města a obce přišly v součtu o 5,3
miliardy korun (v roce 2019). Financování obcí
je bohužel stále hůře předvídatelné – změn je
příliš mnoho, nahoru i dolů, od přijetí k účinnosti bývá málo času.
• Zastupitelstvo města na své schůzi 18.
dubna projednávalo rozhodnutí o budoucím
umístění lávky do Všenor – zda i po chystané
stavbě nového železničního mostu (v rámci celkové rekonstrukce trati Praha-Beroun) má být
lávka jeho součástí, nebo zda má stát (SŽDC)
místo ní postavit samostatnou lávku z prostoru
mokropeské pláže v logické návaznosti na komunikace na obou březích. Hlavní hlediska –
odolnost a funkčnost při povodních, dopad na
pláž a ulici Dr. Janského, budoucí náklady na
údržbu, dopad na vzhled celé lokality (i při jasném požadavku subtilní samonosné konstrukce). Zastupitelstvo požádalo o další upřesnění
včetně vizualizací a bude věc znovu řešit 30.
května.
• Za 48.450 Kč (resp. obvyklou cenu 150
Kč/m2) město kupuje 238 m2 pozemků pod
ulicemi Jičínská a Na Marsu a za 44.500 Kč
(100 Kč/m2) pozemek 445 m2 v místě hřiště
a občerstvení v chatové osadě Na Vírku.
• V pátek 20. dubna nabylo právní moci stavební povolení na dešťovou kanalizaci pod
krajskou silnicí, a hned po schválení dopravních opatření - v prvním květnovém týdnu - by
měla začít další fáze rekonstrukce. Podrobnosti o objízdných trasách během prvních
dvou etap byly zveřejněny v minulém čísle IL.
Informace naleznete i na webu – www.mestocernosice.cz/rekonstrukcekrajske. Prosíme
všechny o zvýšenou opatrnost a toleranci během celé stavby, která město bohužel značně
zatíží. Nejedná se o městský projekt. S Krajskou správou i s firmou, která stavbu realizuje,
ale budeme průběžně komunikovat, navrhovat
dle potřeby další opatření a místní veřejnost
o průběhu informovat.
Filip Kořínek,
starosta /Věci černošické/
filip.korinek@mestocernosice.cz

Příští veřejné zasedání
zastupitelstva se koná ve středu
30. 5. v 19.00 v Club Kině.
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Z 119. jednání Rady města Černošice (26. 3. 2018)
Odbor investic a správy majetku
• Mateřská škola v Husově ulici, Černošice
- herní prvky - opakovaný výběr dodavatele
Rada města Černošice bere na vědomí informace o veřejné zakázce pro výběr dodavatele herních prvků pro projekt Mateřská škola
v Husově ulici, Černošice; souhlasí s výběrem
nejvhodnější nabídky společnosti Hřiště hrou
s.r.o., IČ: 03673073, na realizaci zakázky „Mateřská škola v Husově ulici, Černošice - herní
prvky“ za celkovou cenu 691.941 Kč bez DPH
(837.248,61 Kč včetně DPH); schvaluje návrh
a uzavření smlouvy o dílo (CES č. 33/2018) mezi
společností Hřiště hrou s.r.o., IČ: 03673073
a městem Černošice pro dodavatele herních
prvků pro projekt Mateřská škola v Husově ulici,
Černošic.
• Mateřská škola v Husově ulici, Černošice
- Dodatek č. 1 k SoD č. 328/2017 ze dne
21. 12. 2017
Rada města Černošice souhlasí s úpravou přílohy č. 4 - výkaz výměr k SoD CES
č. 328/2017 na stavbu Mateřské školy v Husově ulici, Černošice, kterou se mění údaje o výši
daně z přidané hodnoty (DPH) a návazně také
údaje o dílčích cenách včetně DPH. Tyto úpravy nemají vliv na celkovou cenu díla uvedenou
v SoD č. 328/2017; schvaluje návrh znění
a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo CES
č. 328/2017 ze dne 21. 12. 2017 se společností CL-EVANS s.r.o., IČ: 26768607, kterým
se mění příloha č. 4- výkaz výměr.
• II/115 Černošice, rekonstrukce silnice dodatek č.2 ke smlouvě o dílo
Rada města Černošice bere na vědomí zjištěné skutečnosti související s prováděním rekonstrukce komunikace II/115 Černošice, v úseku
od Dobřichovic po křižovatku ul. Dobřichovická
a V Habřinách; schvaluje uzavření dodatku
č. 2 ke Smlouvě o dílo číslo objednatele č. 1:
S-0877/DOP/2017, číslo objednatele č.2:
259/2017 a číslo zhotovitele: 25-SOD-2016047-D2 mezi Středočeským krajem a Městem
Černošice jako objednateli a zhotovitelem společností M-SILNICE a.s, IČO: 42196868 (CES
č. 259/2/2017).
• Stavební úpravy v budovách ZŠ Černošice - bezbariérové řešení - cenová nabídka
na úpravu PD a zpracování výkazu výměr
Rada města Černošice bere na vědomí informace o plánované realizaci výše uvedeného projektu a nutnosti řešit návaznost tohoto
projektu na projekt přístavby ZŠ v realizaci;
souhlasí s cenovou nabídkou architektky Ivany
Němcové, IČ: 13210165 na revizi datových rozvodů (část konektivita), revizi stavebních výkresů
v návaznosti na úpravu projektu posuvné plošiny
(část bezbariérovost) a úpravu výkazu výměr za
celkovou cenu 40.000 Kč bez DPH (48.400 Kč
včetně DPH).
• Záměr změny správce městské pláže
a záměr prodloužení pachtu části pozemku
parc.č. 5474/1, ul. Na Drahách
Rada města Černošice schvaluje záměr změny správce městské pláže z V. Š. na společnost
REKREA Praha s.r.o., IČO: 06598358, sídlem:
Černošice, Dr. Janského 607, PSČ: 252 28
včetně prodloužení doby trvání smlouvy o sprá6

vě městské pláže a se záměrem změny pachtýře
a prodloužení doby trvání pachtu, části pozemku parc.č. 5474/1 v obci a k.ú. Černošice dle
pachtovní smlouvy a smlouvy o správě městské
pláže č. 235/2015 která je platná do 30. 9.
2019, o dva roky.
• Žádost o odkup pozemku parc.č. 3024
k.ú. Černošice, ul. Slunečná
Rada města Černošice nesouhlasí s prodejem pozemku parc.č. 3024 v obci a k.ú.
Černošice v Slunečné ulici z důvodu, že se na
pozemku nachází funkční propojení spodního
a horního tlakového pásma vodovodu.
Finanční odbor
• Nařízení odvodu příspěvkovým organizacím - MŠ Barevný ostrov, MŠ Karlická a ZŠ
do rozpočtu města
Rada města Černošice ukládá Mateřské škole Barevný ostrov, Černošice odvod do rozpočtu zřizovatele ve výši 2.000.000 Kč; Mateřské
škole Černošice, Karlická 1170, okres Prahazápad odvod do rozpočtu zřizovatele ve výši
500.000 Kč; Základní škola Černošice, okres
Praha-západ odvod do rozpočtu zřizovatele ve
výši 5.000.000 Kč.
• Základní škola Černošice, příspěvková
organizace - rozdělení hospodář. výsledku
2017, vyřazení majetku
Rada města Černošice schvaluje zlepšený
výsledek hospodaření Základní školy Černošice,
příspěvkové organizace, IČ 61385158 ve výši
478.975,94 Kč a jeho rozdělení a převod, a to
383.180,94 Kč do rezervního fondu a 95.795
Kč do fondu odměn školy; vyřazení majetku
z evidence v celkové hodnotě 315.302,86 Kč.
Městská policie
• Prolongace osvědčení měřiče rychlosti
ProLaser III/PL-DOK II
Rada města Černošice souhlasí s povinnou
prolongací osvědčení měřiče rychlosti ProLaser
III/PL-DOK II dle přiloženého ceníku společností
Sorneco s.r.o. IČO: 24304778, který je výhradním výrobcem tohoto zařízení. Celková cena za
ověření měřidla je stanovena na 25.960 č bez
DPH. Cena nezahrnuje dopravu zařízení do
servisního střediska firmy. Bude zabezpečeno
městskou policií.
Úsek právní
• Dodatek č. 2 k Dohodě o bezhotovostní
úhradě cen poštovních služeb ke smlouvě
s Českou poštou č. 428/2014
Rada města Černošice schvaluje Dodatek
č. 2 k Dohodě o bezhotovostní úhradě cen
poštovních služeb číslo 982807-4388/2014,
E2018/03651/D2, CES 428/2018 s Českou poštou, s. p., se sídlem Politických vězňů
909/4, 225 99 Praha 1, IČO 47114983.
Odbor vedení města
• Dopisy radě města Černošice
Rada města Černošice bere na vědomí dopisy paní ředitelky ZUŠ Řevnice a paní ředitelky ZUŠ Dobřichovice adresovaný radě města
Černošice.
• Dodatek č. 1 ke Smlouvě o pověření k po-

skytování služby obecného hospodářského
zájmu
Rada města Černošice bere se souhlasem
na vědomí Dodatek č. 1 ke Smlouvě o pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu č. S-16716/SOC/2016/1 mezi
městem Černošice a Středočeským krajem,
IČ 70891095, sídlem Zborovská 11, Praha 5,
týkající se změny rozsahu pečovatelské služby
z původního počtu tří úvazků na počet 4,5 úvazku zařazených v krajské síti sociálních služeb
s účinností od 1. 1. 2018.
Odbor dům s pečovatelskou službou
• Zajištění dopravy pro seniory z Černošic pobyt na horách
Rada města Černošice schvaluje smlouvu o pronájmu dopravního prostředku CES
128/2018 mezi městem Černošice a firmou Jiří
Hruška, IČ: 71966633 v celkové ceně 14.048
Kč v termínu 9. - 17. 6.2018 pro zajištění týdenního pobytu seniorů z Černošic na horách; souhlasí s podpisem smlouvy po oboustranném
schválení návrhů a doplnění jejich znění (formálních údajů vyznačených v textu, tj. čísla usnesení, stav vozidla, počet kilometrů apod.) osobou
tímto zmocněnou statutárním zástupcem, a to
zaměstnancem městského úřadu, Miroslavem
Strejčkem.
Odbor vnitřních věcí
• Oprava vozu Škoda Fabia 2SY 0133 - škodní událost u České pojišťovny č. 6442003
Rada města Černošice schvaluje postup
podle čl. 4.1 vnitřního předpisu č. 5 (směrnice
města o zadávání veřejných zakázek); rozhoduje o výjimce z počtu předložených nabídek dle
čl. 4.1 vnitřního předpisu č. 5 (směrnice města
o zadávání veřejných zakázek); souhlasí s opravou vozidla Škoda Fabia 2SY 0133 od firmy FEMAT Radotín s.r.o., IČO: 17048818, za 50.610
Kč bez DPH.
• Zakoupení nového zabezpečovacího
systému pro pracoviště Podskalská 19 serverovna
Rada města Černošice schvaluje postup
podle čl. 4.1 vnitřního předpisu č. 5 (směrnice
města o zadávání veřejných zakázek); souhlasí
s nákupem EZS od firmy Jaroslav Svoboda IČO:
62989481, Kamýk nad Vltavou 151, 262 63 za
20.485,95 Kč bez DPH.
Odbor školství, kultury a cestovního
ruchu
• Souhlas s vyřazením majetku z evidence
MŠ Topolská
Rada města Černošice souhlasí s vyřazením
6 ks drobného majetku z evidence MŠ Černošice, Topolská 518 dle žádosti paní Kateřiny Mandové, ředitelky.
• Královský průvod 2018
Rada města Černošice souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 20.000 Kč městu Dobřichovice se sídlem Vítova 61, 252 29 Dobřichovice,
IČ: 00241181 za účelem organizace akce Královský průvod 2018; schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace CES č. 144/2018 mezi městem
Černošice a městem Dobřichovice (adresa: Ví-

z radnice
tova 61, 252 29 Dobřichovice, IČ: 00241181)
za účelem organizace akce Královský průvod
2018.
Dodatečně zařazené body
• Socha Sv. Václava
Rada města Černošice ruší usnesení
R/115/29/2018, ve kterém nesouhlasí s umístěním repliky Sv. Václava v nice Mokropeské
kapličky; schvaluje 1) smlouvu CES 141/2018

mezi městem a manželi Jiřím a Janou Altmannovými na nákup repliky sochy Sv. Václava za
83.000 Kč, 2) smlouvu CES 142/2018 mezi
městem a manželi Jiřím a Janou Altmannovými
o úchově originálu sochy Sv. Václava; souhlasí
se zaplacením poloviny ceny znaleckého posudku ve výši 3.000 Kč.
• Žádost cirkusu o udělení výjimky z nařízení ohledně regulace reklamy ve městě - propagace akce

Rada města Černošice souhlasí s umístěním
reklamních poutačů (rozměr 100 x 70), v období 27. 3. 2018 - 30. 3. 2018, v počtu 15 ks dle
žádosti pana Norberta Lagrona, IČ 47105500,
se sídlem Náchodská 149, 193 00 Praha 9, pro
akci hostování Cirkusu Prince, na městském
mobiliáři, a to za podmínek, že nebudou umístěny v blízkosti dopravních značek a nejpozději do
30. 3. 2018 budou odstraněny.

Ze 120. jednání Rady města Černošice (9. 4. 2018)
Odbor investic a správy majetku
• Závod horských kol Trans Brdy Maraton
2018 - 21.4.2018
Rada města Černošice bere na vědomí informaci o konání Fitness jízdy rodin na území města Černošice dne 21. 4. 2018 v rámci závodu
horských kol Trans Brdy Maraton 2018, seriálu
Kolo pro život ČS a.s.
• VI. ročník Dobřichovického kros půlmaratónu - 28. 4. 2018
Rada města Černošice bere na vědomí informaci o konání VI. ročníku Dobřichovického
kros půlmaratónu, který se bude konat dne
28. 4. 2018 a zčásti bude procházet městem
Černošice.
• Úsek splaškové kanalizace ve Vrážské ulici - cenová nabídka
Rada města Černošice souhlasí s přijetím
cenové nabídky ve výši 42.000 Kč bez DPH
společnosti Šetelík Oliva, s.r.o., IČ 28429036,
Ostružinová 2105, Černošice, na vypracování
projektové dokumentace pro splaškovou kanalizaci o délce cca 130 m ve Vrážské ulici od Hradecké ulice směrem k Centru Vráž.
• Nákup síranu železitého do ČOV
Rada města Černošice souhlasí s nákupem
10 t síranu železitého do ČOV od společnosti
KEMIFLOC, a.s., IČ 47674695, Dluhonská
2825/111, Přerov za 44.500 Kč bez DPH.
• Kupní smlouva č. 174/2018 na koupi pozemku parc.č. 4271/80 k.ú. Černošice, osada Na Vírku
Rada města Černošice souhlasí s uzavřením
kupní smlouvy č. 174/2018 mezi městem Černošice a Státním statkem Jeneč, s.p. v likvidaci,
IČO: 00016918, sídlem: Praha 6 - Řepy, Třanovského 622/11, PSČ: 163 00 na koupi pozemku parc.č. 4271/80 o výměře 445 m2 v obci
a k.ú. Černošice v osadě Na Vírku za částku dle
znaleckého posudku 44.500 Kč; doporučuje
zastupitelstvu města projednat a schválit kupní
smlouvu č. 174/2018.
• Kupní smlouva č. 168/2018 na koupi pozemků parc.č. 2077/6 o výměře 85 m2 k.ú.
Černošice, ul. Jičínská a parc.č. 2279/5
o výměře 238 m2 k.ú. Černošice, ul., Na
Marsu
Rada města Černošice souhlasí s uzavřením kupní smlouvy č. 168/2018 mezi městem
Černošice a paní J.Š., S. E., a J. J. na koupi
pozemků parc.č. 2077/6 o výměře 85 m2 v Jičínské ul. a pozemku parc.č. 2279/5 o výměře
238 m2 v ul. Na Marsu, v obci a k.ú. Černošice
za částku 48.450 Kč; doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit kupní smlouvu
č. 168/2018.

• Smlouva č. 172/2018 o zrušení zástavního práva
Rada města Černošice schvaluje smlouvu
č. 172/2018 mezi městem Černošice a paní
I. Š. o zrušení zástavního práva váznoucího na
pozemku parc.č. 2917/27 v obci a k.ú. Černošice, ve vlastnictví města Černošice, v ul. Jahodová - Jabloňová za částku 10.000 Kč.
• Záměr pronájmu části pozemku parc.č.
4284/11 v obci a k.ú. Černošice, ve vlastnictví města Černošice
Rada města Černošice schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc.č. 4284/11 o výměře 1488 m2 za nabídkovou cenu min. 80 Kč/
m2/rok.
• Žádost o prominutí části stočného
Rada města Černošice bere na vědomí informaci o havárii vodovodní přípojky v domě žadatelky; souhlasí s odpuštěním části stočného ve
výši 19.938 Kč vč. DPH za dobu poruchy vodovodní přípojky k domu za předpokladu, že vodné
bude uhrazeno v plné výši.
Finanční odbor
• Schválení odpisového plánu ZŠ Černošice na rok 2018
Rada města Černošice schvaluje odpisový
plán ZŠ Černošice na rok 2018.
Úsek právní
• Dohoda o ukončení nájemní smlouvy ze
dne 1. 9. 1996 ve znění dodatku č. 1 ze dne
6. 1. 1998
Rada města Černošice souhlasí 1) s uzavřením Dohody o ukončení nájemní smlouvy ze dne
1. 9. 1996, ve znění dodatku č. 1 ze dne 6. 1.
1998 (CES č. 171/2018) mezi městem Černošice s panem M. K., 2) s prominutím dlužného
nájemného panu M. K. za užívání pozemku parc.
č. 470/2 v k.ú. Černošice v celkové výši 8.100
Kč, které se sestává z dlužného nájemného za
rok 2017 ve výši 84 Kč a dlužného nájemného
za období od 1. 1. 2018 do 30. 4. 2018 ve výši
8.016 Kč.

č.146/2018 o dílo o vykonávání správy budovy:
Hala Věry Čáslavské mezi městem Černošice
a panem A. H. IČ.40786439.
Komise pro životní prostředí a pořádek ve městě
• Zápis z 33. zasedání komise životního
prostředí
Rada města Černošice bere na vědomí zápis
z 33. jednání komise životního prostředí dne 14.
3. 2018.
Dodatečně zařazené body
• Stavební úpravy v budovách ZŠ Černošice - bezbariérové řešení - cenová nabídka
na úpravu PD schodišťových plošin a výkazu
výměr
Rada města Černošice bere na vědomí informace o plánované realizaci výše uvedeného
projektu a nutnosti řešit návaznost tohoto projektu na projekt přístavby ZŠ v realizaci; souhlasí s cenovou nabídkou společnosti MANUS
PROSTĚJOV spol. s r.o., IČ: 47900440, Za
drahou 4332/4, 796 87 Prostějov ze dne 5. 4.
2018 na úpravu projektové dokumentace schodišťových plošin (část bezbariérovost) a úpravu
výkazu výměr za celkovou cenu 24.200 Kč bez
DPH (29.282 Kč včetně DPH).
• Žádost o souhlas s parkováním filmové
techniky
Rada města Černošice souhlasí s parkováním filmové techniky při natáčení seriálu Tátové
na tahu ve dnech 16. 4. 2018 - 2. 5. 2018 (dle
rozpisu); požaduje uhrazení nájmu pozemků ve
Sportparku Berounka za dva natáčecí dny.
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.

Odbor vedení města
• Program 29. zasedání zastupitelstva
města
Rada města Černošice schvaluje program
29. zasedání zastupitelstva města.
Odbor školství, kultury a cestovního
ruchu
• Smlouva o dílo o vykonávání správy budovy: Hala Věry Čáslavské
Rada města Černošice schvaluje smlouvu
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MěÚ Černošice žádá Ministerstvo pro místní rozvoj o pomoc
s řešením krizové situace a navrhuje změnu stavebního zákona
MěÚ Černošice, jehož odbor územního plánování je po novele zákona paralyzován stovkami
žádostí o závazné stanovisko ke stavebním záměrům i na drobné stavby (studny, garáže) z celého okresu Praha-západ, žádá Ministerstvo pro
místní rozvoj o pomoc s řešením.
I přes intenzivní snahu se nám dosud podařilo obsadit jen 1 pracovní místo ze 4 nově vytvořených, další v řadě výběrových řízení aktuálně
probíhá. Výsledkem je zatím zcela nedostatečné
tempo vyřizování žádostí, přestože zčásti novou
agendu vyřizují i další pracovníci na úkor své
běžné pracovní náplně (např. územních plánů).
Krajský úřad Středočeského kraje jsme
o pomoc žádali již na začátku února, dále jsme
o podporu požádali Svaz města a obcí a Sdružení místních samospráv. Situace je po změně
stavebního zákona problematická ve větším počtu pověřených měst (resp. "obcí s rozšířenou
působností", ORP), ale ve specifickém území
ORP Černošice s velkým počtem obyvatel a stavebním boomem je výrazně vyhrocená.
Ministerstvo pro místní rozvoj reagovalo na
naši intenzivní snahu na problém a důvody jeho
vzniku upozorňovat, a to i skrze média, vydáním tiskové zprávy kritizující náš úřad za údajné
manažerské selhání (bez uvedení, a i bez pozdějšího vysvětlení, v čem mělo spočívat, resp.
co jsme podle ministerstva mohli a měli udělat
navíc).
V úterý 10. dubna proběhlo osobní jednání
starosty, tajemnice, vedoucí územního plánování a vedoucí stavebního úřadu s náměstkyní ministryně a ředitelem příslušného odboru MMR.
Téhož dne jsme odeslali ministryni pro místní
rozvoj ing. Kláře Dostálové oficiální žádost o pomoc v podobě dočasného poskytnutí několika
kvalifikovaných pracovníků nebo převedení části
spisů na jiné pracoviště, kde není převis počtu
žádostí tak vysoký.
Současně navrhujeme zvážit možnost novely
zákona, kterou by se na původní úroveň místních

stavebních úřadů vrátilo vyřizování drobných
staveb, kde není potřeba tak vysoké odbornosti k jejich správnému posouzení a aby veřejná
správa byla co nejblíže občanům.
Současná situace poškozuje naše klienty,
kterým prodlužuje realizaci jejich záměrů a působí zvýšené náklady. Poškozuje dobrou reputaci a efektivní chod našeho úřadu. Poškozuje
města a obce, protože dochází k prodlení v procesu pořizování jejich územních plánů. Hrozí
dlouhodobě poškodit kvalitu koordinovaného
rozvoje našeho okresu, pokud by zatížení našeho vysoce odborného pracoviště novou úřední
agendou vedlo k tomu, že obce a města nebudou moci v budoucnosti na pořizování svých
územních plánů spoléhat na nás, ale budou využívat různé komerční firmy, tzv. "létající pořizovatele". Již dnes je problémem, že v projektových
dokumentacích (na územní plány i na stavební
záměry) se objevuje velké množství chyb, které
odborná pracoviště územního plánování musí
řešit.
Všem klientům, stavebníkům, kterým situace působí velké problémy, se omlouváme, jakkoliv nejsme za vznik této situace přímo a plně
odpovědní, a pro její řešení se snažíme dělat
maximum.
Tyto související podklady najdete ke stažení
u této Aktuality (vydané 11. 4. 2018) na městském webu:
- dopis, kterým o situaci informujeme jednotlivé
žadatele o závazné stanovisko (7. 3. 2018)
- článek MF Dnes "Úřady nestíhají, ne týdny, ale
měsíce" (19. 3. 2018)
- průvodní email, kterým byl tento dopis poskytnut na vědomí médiím (21. 3. 2018)
- článek MF Dnes "Zavaleni lejstry" (3. 4. 2018)
- tisková zpráva MMR, kritizující MěÚ Černošice
(5. 4. 2018)
- reakce na tiskovou zprávu MMR poskytnutá
médiím (5. 4. 2018)
- oficiální žádost o pomoc adresovaná ministryni

Veřejná sbírka
pro Halu Věry Čáslavské
Krajský úřad Středočeského kraje schválil celkové vyúčtování veřejné sbírky, která byla vyhlášena za účelem výstavby
sportovní haly u základní školy v Mokropsech.
Hrubý výtěžek sbírky činil 1.252.046,96 Kč, z čehož
uplatněné a dokladované náklady činily 100 Kč, tedy 0,01
% z hrubého výtěžku sbírky. Peněžní prostředky byly získány
shromažďováním příspěvků na zvláštním bankovním účtu ve
výši 1.093.198,96 Kč, pokladničkami ve výši 19.087 Kč,
prodejem předmětů ve výši 28.600 Kč a složením hotovosti
do pokladny ve výši 111.161 Kč. Čistý výtěžek sbírky v celkové výši 1.251.946,96 Kč byl použit na úhradu vybavení
sportovní haly. Podrobnější informace přinese červnové číslo Informačního listu.
Jana Ullrichová,
vedoucí finančního odboru

pro místní rozvoj ing. Dostálové (10. 4. 2018)
- výsledky průzkumi mezi 17 různými obcemi
s rozšířenou působností (15. 4. 2018)
Filip Kořínek, starosta Černošic
FOTO: archiv MěÚ Černošice

-- Žádosti o závazné stanovisko ke stavebním
záměrům se rychlým tempem hromadí. --

Poplatky ze psů
Splatnost poplatku ze psů je do 31. 5. 2018. Pokud u Vás nenastala nějaká změna, pak platební údaje jsou stejné jako v minulých letech (r. 2016
+ r. 2017). Děkujeme za včasnou úhradu.
Předmětem tohoto poplatku je každý pes starší tří měsíců. Poplatníkem je
držitel psa; držitelem psa je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území města Černošice.
Poplatek za jednoho psa činí ročně 700 Kč; za druhého a každého dalšího
psa 1.400 Kč.
Za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního a vdovského nebo
vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů anebo poživatel
sirotčího důchodu je 200 Kč; za druhého a každého dalšího psa 300 Kč.
Všechny poplatky lze hradit převodem na účet města, v hotovosti nebo platební kartou na pokladnách, případně prostřednictvím složenky na poště. Na
webových stránkách města v sekci finančního odboru v části INFORMACE je
uvedena tabulka Přehled plateb, termínů a účtů, kde jsou uvedeny veškeré
potřebné obecné údaje pro platby.
Pokud potřebujete aktuálně řešit změny, obraťte se prosím na Dagmar Ovečkovou (dagmar.oveckova@mestocernosice.cz, tel. 602 315 248).
Dagmar Ovečková, finanční odbor
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Zprávy
z městské
policie
Nepozorní řidiči
Spousta řidičů jedoucích ulicí Tyršova v Dobřichovicích ve směru od Všenor si neuvědomuje, že v blízkosti železničního přejezdu, který
je umístěný za uhelným skladem, již nejsou na
hlavní silnici. Na toto je upozorňuje i velká dopravní značka před křižovatkou s ulicí Všenorská, kde je zmíněný železniční přejezd (viz foto
1). To byl i případ ze dne 23. 3. 2018 v 07:32
hod., kdy řidička Toyoty nedala přednost
Octávii vyjíždějící od železničního přejezdu.
Následkem byla dopravní nehoda, kdy naštestí
2x FOTO: archiv MP Černošice

-- Přednosti zprava mnoho řidičů
nerespektuje. --

došlo pouze k materiální škodě na zmíněných
vozidlech bez vážných zranění zúčastněných
osob. Strážníci na místě usměrňovali provoz,
kdy i během přítomnosti strážníků a dopravní
policie spousta řidičů tuto přednost zprava nerespektovala a docházelo tak k nebezpečným
situacím. Komunikace byla znovu zcela průjezdná v 10:30 hod., kdy byla vozidla z místa
odstraněna. Proto je potřeba se při jízdě řádně
věnovat řízení a respektovat dopravní značení.
Vyhnete se tak spoustě nepříjemností, ať už
cestujete kamkoliv.
Dne 23. 3. 2018 v 08:40 hod. došlo k dopravní nehodě v ul. Slunečná, kdy neznámé
vozidlo nabouralo do místní kapličky a z místa
odjelo. Na místě se podařilo zjistit svědka dopravní nehody, který poskytl policii registrační
značku vozidla. Díky tomu byl zjištěn řidič vozidla, který se následně při vyšetřování nehody dopravní policií k činu doznal. Nyní mu tak
kromě náhrady škody hrozí i postih za odjetí
z místa dopravní nehody.
Dne 5. 4. 2018 v 10:12 hod. byl Městské
policii Černošice oznámen újezd od benzínové čerpací stanice VS Petrol v Černošicích.
Vzniklo tak podezření ze spáchání přestupku
proti majetku. Strážníkům na místě se podařilo
zjistit, že k přestupkovému jednání nedošlo,
jelikož obsluha zapomněla částku za čerpání
pohonných hmot řidičce naúčtovat a žena zaplatila jen nakoupené zboží. Strážníkům se podařilo dohledat majitelku vozidla a po vysvětlení nedopatření tato přislíbila částku uhradit,
což i následně učinila.
Dne 5. 4. 2018 se na strážníky Městské policie Černošice obrátila žena, která uvedla, že
na nádraží zaparkovala své vozidlo na parkovišti
u nádraží Mokropsy a odjela vlakem. Po svém
návratu zjistila, že někdo vedle ní zaparkoval
tak nešikovně, že není v jejích silách z místa
odjet (viz foto 2). Hlídka MP se dostavila na

místo, kde zjistila, že s velkou opatrností by se
z místa odjet snad dalo. Proto se souhlasem
ženy jeden ze strážníků z místa opatrně vycouval a umožnil tak ženě vrátit se domů vozidlem
a ne pěšky.
Dne 12. 4. 2018 byla strážníky při hlídkové
činnosti v obci Řitka v ulici Všenorská zjištěna
nalomená větev, která přesahovala do vozovky, čímž tvořila překážku v silničním provozu
a hrozilo nebezpečí poškození projíždějících
vozidel. Z tohoto důvodu strážníci na místě zastavili, nebezpečnou větev odřízli a dali mimo
vozovku.
Dne 12. 4. 2018 v 17:20 hod. přijala hlídka Městské policie Černošice oznámení, že
v ulici Morovská, Černošice jezdí osobním
automobilem děti po silnici. Jednalo se o vozidlo Peugeot s Pražskou registrační značkou.
Strážníci na místo ihned vyjeli a podařilo se jim
zmíněné vozidlo nalézt, kdy bylo zjištěno, že
ve vozidle sedí drobná 58 letá žena s platným
řidičským opraváněním a její dítě.
Otmar Klimsza,
ředitel MP Černošice

-- Omezit jiného řidiče špatným parkováním
není v pořádku. --

VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO

Město Černošice přijme na volné pracovní místo

Město Černošice přijme na volné
pracovní místo

- strážníka Městské policie Černošice
- referenta odboru investic a správy majetku

Hasiče - technika organizačního pracovníka.
Druh práce a místo výkonu práce: výkon
práce v organizačním i operačním provozu
hasičské jednotky.
Pracovní poměr na dobu neurčitou, pracoviště Černošice. Nástup dle dohody.
Bližší informace naleznete na www.
mestocernosice.cz, v kolonce úřední
deska – volná pracovní místa nebo na
telefonu 778 547 778 – Tomáš Havlík.

Bližší informace naleznete na www.mestocernosice.cz nebo kontaktujte Mgr. Šárku Slabihoudkovou na emailu sarka.slabihoudkova@mestocernosice nebo na tel. č. 221 982 522.

Nalezená kvadrokoptéra

Hledáme učitelku MŠ

Na zahradu MŠ Barevný ostrov přistála
kvadrokoptéra.
Prosím majitele, aby se ozval na telefonní
číslo 724877645.

MŠ Černošice, Karlická 1170 přijme od
září 2018 kvalifikovanou učitelku na zástup
za mateřskou dovolenou.

Andrea Červenková,
ředitelka MŠ Barevný ostrov

Zájemci, prosím volejte na telefon: 251
642 433 nebo 737 785 370.
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Názory zastupitelů
Stejná chyba dvakrát
Dovolím si navázat na text, který nechala v předchozím IL otisknout rada města jako jakýsi káravý posudek příspěvku Tomáše Jandury ve věci
přestavby vily Tišnovských.
Předně bych rád zdůraznil, že jedním z fundamentů demokracie je svoboda projevu, a proto
kritizovanému – v tomto případě vedení města –
nepřísluší hodnotit formu a způsob kritiky. A radě
města sděluji, že mnohem lepší je kritiku vyvrátit
fakty a předložením relevantních dat a podkladů
– a to se nestalo.

K novele stavebního zákona
V dubnovém zpravodaji pan starosta informoval otevřeným dopisem o situaci kolem novely
stavebního zákona. Ta se podle informací ze
zmíněného dopisu jeví jako poměrně bezvýchodná. Zřejmě i proto jsem byl starostou požádán, zda bych mohl být nápomocen v kooperaci

Otazníky kolem rekonstrukce
a přístavby radnice
Příběh rekonstrukce vily Tišnovských začíná nabírat nepříliš štastný směr. Série nesprávných
rozhodnutí vedení města a do určité míry objektivně nepředvídatelných okolností vede celý projekt do velkého finále, které nevrhá na stávající
vedení města příliš příznivé světlo.
Na začátku byl špatný prováděcí projekt, který ale ani nemohl mít odpovídající kvalitu, neboť
jeho cena byla pouze desetinová, než jaká je
cena obvyklá u projektové dokumentace takto rozsáhlé stavby. Vše nasvědčuje tomu, že
dokumentace pro stavební povolení byla v též
podobě deklarována jako dokumentace prováděcí a stala se součástí zadávací dokumentace
pro vyhlášení veřejné zakázky na stavební firmu. O zmatečnosti a neúplnosti zadání zakázky
svědčí neobvykle vysoké množství dodatečných
dotazů uchazečů, protože neexistoval ani odpovídající rozpočet stavebních prací. Jednoduše
řečeno: potencionální stavebníci dostali velmi

z vašich názorů

nepodařilo a nyní se město utkává se složitou situací, kdy objevuje stále nová a nová překvapení
a snad všechny konstrukce jsou vyměňovány
a reálný termín dokončení není nikdo schopen
předpokládat.
Vedení města paradoxně tím, jak ukazuje, co
všechno naši předci zanedbali, toto selhání jen
potvrzuje.
My naši roli nevidíme v nějaké stafáži, která
zajišťuje korektní kritiku, či v doplnění politického spektra Černošic za účelem líbivého obrázku
pluralitní komunální politiky a otevřeného radničního zpravodaje. Naše opoziční práce spočívá
právě v kritice, která se často nelíbí.

s paní ministryní Klárou Dostálovou ke sjednání
nápravy.
Záležitost ale není tak horká, jak se zdálo. Zádrhel je totiž ve výkladu zákona, kdy naši úředníci do schvalování územně plánovacím odborem
zahrnuli vše, i to co řešit nemají. A zřejmě ani
informace, které podalo ministerstvo pro místní
rozvoj, nebyly zcela jasné.

Důležitá informace pro naše občany je taková: Ministerstvo dokončuje a již brzy vydá (do
měsíce) metodický předpis, kde bude naprosto
přesně uvedeno, co schvalují místní stavební
úřady a co územně plánovací odbor. Po té se
jistě situace vrátí do normálu.

nekonkrétní představu o tom, co a jak se má
vlastně stavět.
Krátce po zahájení stavby se objevila mnohá
překvapení spočívající v zoufalém stavebnětechnickém stavu vily. A právě v ten moment šlo ještě dát celý projekt do pořádku. Bohužel vedení
města zareagovalo v rozporu s jednomyslným
doporučením kontrolního výboru a ve stavbě
pokračovalo a současně se snažilo dopracovat
projekt. Tato riskantní cesta se dnes ukazuje
jako chybná a dává za pravdu kontrolnímu výboru. Smlouva se mění dodatky, jejichž právní
čistota je diskutabilní, termín dokončení v nedohlednu a cena neustále narůstá.
Jde o největší investiční akci hrazenou výhradně z rozpočtu města (bez dotací) za posledních
20 let a celý proces je zahalen řadou otazníků,
na něž by si občané zasloužili férovou odpověď.
Vzhledem k enormnímu zadlužení města, další
prodražování této investice toto zadlužení stále
prohlubuje. Věřím, že se odpovědi dozvíme na
dubnovém zastupitelstvu.

Jakub Špetlák, zastupitel Trojlístek

Přemysl Mališ, zastupitel hnutí ANO

FOTO: P. Mališ

Přemysl Mališ, zastupitel hnutí ANO

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

Ještě k názvu základní školy…
Vážení zastupitelé,
ve středu 7. března jsem byla přítomna na veřejném zasedání zastupitelstva, protože mne
zajímá stav rekonstrukce vily Tišnovských. Bohužel, ale před tímto tématem byl zařazen požadavek na obnovu původního jména základní
školy v Mokropsech. Nechápala jsem, v čem je
problém a nevěřícně sledovala dlouhou diskuzi,
ve které jsem nezachytila žádný závažný důvod
návrat jména neprovést.
Finanční důvod pan starosta označil jako
nezávažný a nabídku Černošické společnosti
letopisecké na organizaci veřejné sbírky odmítl a další několikrát se opakující výrok, že přejmenování školy nic nepřinese, mně nepřipa10

Zvláště chci ale zdůraznit, že naše kritika od
začátku této prapodivné stavební akce nemá za
cíl stíhat jednotlivé osoby, ale naopak jim včas
sdělovat, co si myslíme o některých jejich rozhodnutích, jejichž důsledky ponesou nejen oni,
ale následně i celé město. A v lepším případě
tato špatná rozhodnutí zvrátit, což se nám i párkrát povedlo. Bohužel ne v tomto případě.
Abych byl konkrétní, naše komentáře měly
varovat před tím, aby se nestala stejná chyba
dvakrát. Chtěli jsme, aby se neopakovalo zanedbání průzkumů a projektové přípravy tak, jak
se tomu stalo u původní verze rekonstrukce.
Chtěli jsme, aby město učinilo informované rozhodnutí o způsobu dokončení stavby radnice,
její ceně a termínu dokončení. To se nám ale

dal jako důvod. Hlasy z veřejnosti zněly téměř
jednoznačně pro, s výjimkou pedagogického
sboru, ale to nechápu také, protože si myslím,
že jde o zaměstnance. Přirovnání pana starosty
k fotbalovému klubu, kde by se hráči vyjadřovali
k názvu klubu, už mi znělo úplně za hranou.
Přesto jste v závěru návrh neodsouhlasili, což
mne opravdu překvapilo. Myslím si, že jste v průměru hodně mladé zastupitelstvo a že většina
z vás mladých se tady nenarodila. Argumenty
o prováděném průzkumu veřejného mínění byly
nepřesvědčující, protože lze předpokládat, že
jste oslovili spíše vrstevníky, než starší a přestárlé a nabízený průzkum od zastupitele VPM, který
byl prováděn písemnou formou při druhém kole
voleb prezidenta, vás blíže nezajímal.
Odcházela jsem v pozdních nočních hodi-

nách a byla jsem velmi smutná. Jednak proto,
že pro dlouhou diskuzi o základní škole nedošlo k žádné veřejné diskuzi o rekonstrukci vily
Tišnovských, ale hlavně proto, že jsem z vašeho
rozhodnutí odcházela s nepříjemným pocitem,
že většina z vás patří mezi dnešní mladou, sebevědomou a sebejistou generaci, která necítí potřebu zamýšlet se nad pocity pamětníků tohoto
města, a svým rozhodnutím jste jim dali veřejně
najevo, jak jsou pro vás nedůležití. Já jsem se do
diskuze o škole nezapojila, protože jako „náplava“, i když více než dvacetiletá, jsem se necítila
dost oprávněná, ale cestou domů jsem svého
mlčení litovala. Proto volím tuto cestu, jak vám
svůj názor na vaše rozhodnutí sdělit.
Zdeňka Kubištová

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.

Jak se chodí v Černošicích III
Měl bych pro čtenáře malý kvíz, co se skrývá za
autem, správná odpověď je malý tygr, který přes
auto nevidí, a tudíž může vstoupit do vozovky před
jedoucí auto. A šanci zabrzdit bude mít řidič nulovou. Původně jsem chtěl nechat chodit dceru
z kroužků samotnou, ale asi situaci přehodnotím,
protože si nenechám dítě přejet jenom kvůli někomu, kdo nepřemýšlí dopředu a zbytečně vytváří krizovou situaci. A argument paní, že ona také
čeká na dítě, snad nemohla myslet ani vážně.
V rámci dobrých sousedských vztahů bych ještě
pochopil krátkodobé zastavení pro nástup dítěte,
ale auto stálo při mé cestě do družiny i z družiny, což zabere minimálně 10 minut, a to už mně
nepřijde jako krátkodobé. Ale vysvětlete dítěti,
k čemu jsou chodníky a přechody, když na chodnících stojí auta (foto 2), která musí obcházet přes
silnici, a pro mě nejhorší je stání na zebře (foto 1),

Na cestě se objevil plot
Přes 70 let chodím od nádraží ulicí V Mýtě, pak
lesem na Vráž. Nic pozoruhodného. Až na krátký, 20 metrů dlouhý, stále vlhký kousek cesty,
kde jsem si skoro vždy zabahnil boty, uklouzl na
ledu, popíchal se od malin nebo mě pokousali
komáři - podle ročního období. Když jsem byl
malý, zdál se mi ten les nudný a těšil jsem se
jedině na ty maliny. Po letech se mi les zalíbil
a ten průchod maliním a blátem mě začal zlo-

bohužel docházím k závěru, že plno lidí si pořád
myslí, že zebra je vyhrazené parkovací místo pro
ně a ne přechod pro chodce, zvlášť když zapar-

kují na nejvyužívanějším přechodu v Černošicích,
tj. před nádražím.
Jan Svoboda

2x FOTO: J. Svoboda

bit. Často jsem si říkal, jak by bylo milé, kdyby
tam někdo nasypal trochu štěrku. A najednou je
po problému. Ten nezvedený kousek lesa je za
plotem. Žádné maliny, žádné bláto a také žádná
cesta. Když budete pospíchat na vlak, zachrání
vás před uklouznutím drátěná síť. Geniální, běžte se podívat.
V neděli chci jít s vnoučaty na Karlštejn. Co si
počnu, když nějaký dědic Karla IV. kolem hradu
natáhne drátěné pletivo?

Vyjádření starosty města:
Jedná se o soukromý hospodářský les, patří panu Floriánovi. Hned jak se oplocení
objevilo, požádal jsem ho o osobní setkání
(uskuteční se týden po uzávěrce IL). Pokusím se, aby oblíbená cesta byla opět brzy
průchodná.
F. Kořínek (Věci černošické)

Jiří Janda

„ŠKOLA NANEČISTO“
Ráda bych poděkovala vedení školy a všem učitelům, kteří se podíleli na
přípravách a organizaci projektu „ŠKOLA NANEČISTO“. Osobně považuji
projekt za velice zdařilý. Cituji výroky své dcery, která přišla ze „školy nane-

čisto“ opravdu nadšená. „Do školy nanečisto chci chodit každý den. Hodina hudby byla super! Měli jsme matematiku, angličtinu, výtvarku a malý
tělocvik. Bylo to bezva.“
Děkujeme!
Naďa Suchá

Československá hymna upravena po 2. světové válce
V minulém vydání Informačního listu jsem psala
o tom, jak Jaromír Fiala zpřístupnil lidové tance
pod názvem Česká beseda široké veřejnosti.
Nebyl to ale jediný jeho počin. Do hloubky a podrobně se zabýval naší státní hymnou. Už v roce
1936 o ní napsal rozsáhlé pojednání, ze kterého
vyjímám: „Když jsem se jako studentík začal potýkat s hudbou, stalo se, že v roce 1904 otiskl
časopis Zvon článek Z. Nejedlého o písni Kde
domov můj (k 70. výročí vzniku této písně) a při
něm reprodukci originálního rukopisu Škroupovy partitury. Byla to první orchestrální partitura,
kterou jsem kdy měl v ruce – i nelenoval jsem
si ji krásně opsati. A tehdy jsem si začal všímat
různých harmonisací této písně...“ Pozor! Tou
dobou bylo Jaromírovi 12 let! „Přes deset let
nato – to už byla válka – došlo k nadšenému demonstrativnímu zpívání této písně na vinohradském divadle, když se tam provozovala Tylova
Fidlovačka. Také já jsem ji tam zpíval, ale nedalo
mi to, abych neupozornil veřejně na známé poklesky intonační a rytmické…“
Fialova nespokojenost s četnými úpravami
harmonizace státní hymny vyvrcholila v roce
1947. Tehdy se Československo stalo mistrem

světa v ledním hokeji. Po tomto nečekaném
úspěchu začali diváci na stadionu na Štvanici
spontánně zpívat hymnu, ale nebyl zorganizován
ani nástup, ani tónina, takže výsledek byl katastrofální. To byl důvod k zařazení hymny k rozhlasovému nácviku, jehož se ujal Jaromír Fiala. Aby
byla jeho příprava dokonalá, upravil státní hymnu
pro mužský, ženský i smíšený sbor.
A na závěr ještě jedna citace, 82 let stará.
Kdyby jen můj děda tušil, jak bude právě dnes
aktuální: „Jestliže umělecké dílo – a tím je
Škroupova píseň sama o sobě beze sporu – je
organismus naprosto svéprávný, tedy ON je ta
pravda, pak nesmíme na ni sáhnouti, byť by to
bylo z pohnutek sebeumělečtějších; to je věc
umělecké mravnosti.“
Zdeňka Knězů,
Černošická společnost letopisecká

-- Ilustrace z knihy Kde domov můj,
Marie Fischerová-Kvěchová, 1918,
nakladatel B. Kočí -11

z historie

MOKROPEŠTÍ HASIČI SLAVÍ 115 LET

-- Speciální hasičské vozidlo Opel-Blitz získal sbor
z válečné kořisti (r. 1945). --

Vážení spoluobčané. Sbor dobrovolných hasičů
slaví v letošním roce 115 let od svého založení.
Tato oslava se koná v roce, kdy si naše země
připomene významné výročí, 100 let od vzniku
Československé republiky. Oběma jubilantům
můžeme do budoucnosti popřát hodně zdaru!
Začátky hasičského sboru na území dnešních Černošic
Sbor dobrovolných hasičů Dolní Mokropsy
byl založen na ustavující valné hromadě dne 19.
dubna 1903. Měl šest členů zakládajících, devatenáct činných a třicet pět přispívajících. První
cvičení v již zakoupených uniformách se konalo
12. července a o několik dnů později se členové
sboru podíleli na svém prvním zásahu, požáru ve
Vonoklasech, v počtu deseti hasičů, v té době
ještě bez vlastní stříkačky.
V roce 1904 bylo postaveno za 800 korun
hasičské skladiště (dnes Mokropeská galerie),
které svému účelu sloužilo celých 46 let. Téhož
roku 8. května byla vysvěcena ruční stříkačka,
která byla zakoupena z obecních peněz.
Svoji první motorovou stříkačku získal sbor až
v roce 1933 a první hasičský automobil PragaGrand o dva roky později.
Od svého založení až do konce druhé světové války se sbor především soustředil na pomoc
při požárech, povodních a při samaritánské
činnosti.
Přesun sboru a výstavba nové hasičárny
V roce 1945, po skončení druhé světové
války, získal sbor z válečné kořisti speciální hasičské vozidlo Opel-Blitz a začínají se budovat
svépomocně garáže a společenská místnost
v objektu tehdejšího statku. V květnu 1950 byly
tyto prostory otevřeny a stávající hasičské skla-

diště z roku 1904 přestalo sloužit svému účelu.
V nové zbrojnici mělo své místo i sanitní vozidlo,
které bylo zakoupené ze sbírky místních občanů. Provoz tohoto vozidla plně zabezpečoval
hasičský sbor a pomáhal spoluobčanům při samaritánské službě.
Umístění sboru v prostorách statku, později
n.p. Fruta nebylo nejšťastnější, hasičský sbor
byl zde pouze v nájmu, a jak ukazují dobové
zápisy, celá padesátá a začátek šedesátých let
dochází k mnoha sporům. Z těchto důvodů byla
v roce 1964 zahájena výstavba nové hasičské
zbrojnice v Srbské ulici, která byla dokončena
po dvou letech. Výstavbu nové „hasičárny“ dělali
členové sboru opět svépomocně, ve svém volném čase. Prozíravostí tehdejšího vedení sboru
bylo, že zbrojnice je postavena velmi moderně.
Za zmínku stojí tři garážová stání, která slouží
k užívání dodnes a vyhovují i v dnešní době pro
nová cisternová vozidla Scania CAS 20 a CAS
30. Takto vybudovaná hasičská zbrojnice vyhovovala pro činnost sboru celých třicet let. Koncem devadesátých let s přibývající potřebnou
novou technikou, náročností zásahů a především tolik potřebným zázemím pro příslušníky
zásahové jednotky začíná vedení sboru uvažovat
o dostavbě stávající zbrojnice. Nutnost této dostavby se především ukázala při povodni v roce
2002, kdy samotné zázemí pro příslušníky jednotky bylo nevyhovující.
Po jedenácti letech, na jaře roku 2013, začala samotná dostavba stanice a opět to ukázala
červnová povodeň, kdy není potřebné zázemí
pro zasahující hasiče (a aby toho nebylo málo rozestavěná část „hasičárny“ a k tomu povodeň).
Ale světlo na konci tunelu je vidět a v listopadu
téhož roku byla hasičská stanice dostavěna
a začátkem následujícího roku slavnostně předána do užívání panem starostou Kořínkem.
Modernizace vybavení
Od roku 2014 postupně dochází k tolik potřebné obnově velkých hasičských vozidel. První vlašťovkou byla výměna vozidla pro technické
zásahy Avia DA 12 za Iveco Daily, které je také
určeno k těmto zásahům. Mezi technické zásahy
patří povodně a přívalové deště, větrné smrště,
únik ropných látek a nebezpečný bodavý hmyz.
Pro všechny tyto události je vozidlo vybaveno
potřebným množstvím čerpadel na čerpání vody,
motorovými pilami na řezání spadlých stromů,
sorbenty na ropné produkty a v neposlední řadě
vysavačem na odstranění bodavého hmyzu. Vo3x FOTO: archiv SDH Mokropsy

zidlo má vlastní elektrocentrálu pro osvětlovací
stožár a potřebné ženijní nářadí.
Velkou událostí bylo slavnostní vysvěcení nového vozidla Iveco a dostavěné hasičské zbrojnice panem kardinálem Dominikem Dukou. Této
slavnosti se zúčastnili zástupci města a velká
část našich spoluobčanů. Po tomto slavnostním
aktu jsme s panem kardinálem strávili příjemnou
společnou hodinku, která byla vyplněna zajímavým povídáním.
V následujících letech díky dotačním titulům
dochází k postupné výměně obou vozidel, Tatra
CAS 32 a Liaz CAS 24 (obě cisterny mají přes
třicet let). První na řadu přichází Tatra 815, která
byla nahrazena velkou cisternou Scania CAS 30
s obsahem 9 m3 vody a dalším potřebným vybavením pro hašení požárů. Cisterna byla slavnostně předána do užívání v roce 2017 starostou
města, panem Kořínkem.
V tomto roce došlo ještě k výměně vozidla
Liaz, které bylo nahrazeno hasičským speciálem
Scania CAS 20. Tento automobil je prvovýjezdový a kromě 3 m3 vody má speciální vybavení
pro dopravní nehody, přetlakový ventilátor, zdravotnický materiál, elektrocentrálu a řadu dalších
potřebných věcí pro zasahující hasiče. Je důležité připomenout, že všechna vozidla jsou vybavena dýchacími přístroji včetně vyváděcích masek
pro evakuované osoby.
Obě nové cisterny Scania byly slavnostně vysvěceny 17. června roku 2017, za přítomnosti
místostarosty pana Wolfa, vedení HZS Praha
a Středočeského kraje, černošické veřejnosti
a spřátelených hasičských sborů.
Všechna nová vozidla si budete moci prohlédnout na oslavě založení sboru, a s nimi i ty, které
měl náš hasičský sbor v letech minulých.
Poděkování
Historie hasičského sboru je bohatá a nelze
uvést vše ze 115leté historie. Jsou zde zmíněny jen události, které daly správný směr v jeho
činnosti. Svojí prací sbor navazuje na předchozí
generace mokropeských hasičů, které nám daly
dobrý základ.
Na závěr mně dovolte, abych poděkoval všem
příslušníkům sboru za jejich práci pro druhé.
Dělají to dobrovolně a ze svého přesvědčení, ve
svém volném čase. Poděkování samozřejmě patří i jejich rodinám za pochopení a toleranci.
Za SDH Černošice-Mokropsy Jan Prskavec

Vážení spoluobčané, dovolil
bych si Vás pozvat na oslavu
založení našeho hasičského
sboru 12. května 2018 v Nádražní ulici u Mokropeského
nádraží.
Zároveň bych chtěl touto
cestou poprosit všechny návštěvníky, aby se řídili pokyny pořadatelů a sledovali dopravní značení. Jde především o Vaši bezpečnost.
Program oslav:
10:00
Zahájení oslav a představení techniky
11:00
Ukázky z práce hasičů

-- Požár rodinného domu... -12

-- Člun na Masopustním náměstí
v době povodní v r. 2002--

10:00 – 13:00
Prohlídka techniky a soutěže pro děti
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Vilém Heckel 100 roků

FOTO: archiv rodiny

Rodák z Plzně (21. 5. 1918), který prožil závěr života v Černošicích.
Světový fotograf velehor, rozmanitostí naší země,
architektury, sportu, ale i portrétů. Rád se vydával na cesty a rád se vracel domů k rodině. Vítala ho vrátka obrostlá jasmínem, který žlutě kvetl
i mezi závějemi sněhu. Velká skalka na zahradě
mu připomínala jeho milované hory.
Fenoménem dvacátého století byl rozvoj fotoamatérů. Černošice nezůstaly pozadu.
V šedesátých letech se zde formoval foto
klub, v jeho čele působil právě Vilém Heckel
spolu s Jelenou Látalovou a Dr. Karlem Otavským. Mezi nadšené fotografy patřili Pavel Blaženín st., Ivan Petr, Jiří Tyrl, Tomáš Pech a další.
Pravidelné schůzky se konaly v holičství pana
Kobzy. Tady se probíraly technické a výtvarné
zákonitosti přinesených snímků.
S ochotou a bez známek nadřazenosti jsme
dostávali cenné rady i my začínající fotografové.
Hlavně jsme měli vzor Pana fotografa. Navíc
velkého sportovce, kamaráda a príma člověka.
Vilém Heckel nám rád sděloval okolnosti,
kdy mačkal spoušť fotoaparátu. Často musel
v horách celou výpravu předbíhat, nebo stovky
metrů dobíhat, aby získal tu správnou kompozici
horolezců v krajině. Zamrzala závěrka a lámal se
zkřehlý film, který zahříval na těle. Kromě běžného zavazadla nesl navíc foto techniku. V rukavicích se přístroj nesnadno ovládal a bez nich
prsty přimrzaly. Pro současné uživatele digitálních přístrojů a dronů dost těžko představitelné.
Jednou částí těla musel být dobrý sportovec,

který držel krok s rázným tempem výpravy a druhou vnímal proměny světla, větru, pohybu mraků
a hloubku prostoru.
O tom, že to uměl dokonale skloubit, svědčí
desetitisíce skvělých fotografií. Obrazové svědectví jeho dobrodružných výprav nás uchvacovalo. Vždyť to bylo sotva deset let po dobytí
nejvyšší hory světa. V stejné době, kdy fotoaparátem Hasselblat pořizovali astronauti první snímky Měsíce, my jsme se mohli seznámit se stejným aparátem ve výbavě Viléma Heckela.
V jeho snědé tváři často zářil bělostný úsměv,
který pomáhal ostatním překonávat překážky
a udržoval potřebnou dobrou náladu všech horolezců, kteří měli „Vildu“ velmi rádi. Na laně se
často stával více fotografem, než horolezcem,
až to někdy bylo nebezpečné. Měl řadu přátel,
o opaku nevím. Zdobila ho skromnost a pokora,
dnes bohužel slova zapomenutá.
Jeho krátký život předčasně ukončilo zemětřesení v jihoamerických horách 31. 5. 1970.
V zimě se ještě účastnilo všech 14 členů Expedice Peru běžeckého závodu Jizerská 50. Od
tragické události tento závod nese podtitul Memoriál Expedice Peru.
Vilém Heckel spolu s Janem Langhansem
a Pavlem Štechou patřili mezi černošické fotografy, o kterých se vědělo nejen za Berounkou, ale i za mořem. Škoda, že o to méně
v Černošicích.
Ivan látal

Velikonoce v Mokropeské školce
Na velikonoce se připravujeme vždy s dostatečným předstihem. Maminky doma vyfukují
vajíčka, aby měly děti ve školce na co malovat a z čeho vyrábět. Malovali a zdobili jsme
vyfouklá vajíčka nejrůznějšími barvami, obalovali je v různých sypkých materiálech, zdobili mramorováním, tavnou pistolí, sušenými
sedmikráskami a malými beruškami. Z vajíček
jsme také vyráběli kočičky, sluníčka, jahody,
pavouky, indiány, panáčky s klobouky, zajíčky
a mimoně.
Dále jsme vyráběli papírové zajíčky, ptáčky,
motýli, kohoutky a slepičky z plastových talířů
a zajíčky z plastových lžiček. Abychom všechnu
tu krásu měli jak odnést domů, nazdobili jsme
FOTO: archiv MŠ Topolská

si papírové tašky kytkami a zajíčky. Nezapomněli jsme ani na velikonoční přáníčka. Mladší
děti s mámou kvočnou a kuřátky a starší děti
s velikonočním zajíčkem s chundelatým ocáskem. Vyprávěli jsme si, proč se velikonoce slaví, jaké jsou tradice a zvyky, jaké se připravují
tradiční pokrmy, dekorace, učili se velikonoční
hodovačky a zkoušeli řehtat řehtačkami.
Dva týdny před velikonocemi si každé dítě
do svého květináčku zaselo semínka pšenice, o které se pečlivě staralo až do velikonoc
a každému vyrostlo krásné velikonoční osení.
Starší děti si vlastnoručně vyrobily květináček
z bílé plastové lahve od mléka, ve tvaru rozbité
skořápky od vajec.

-- Před velikonocemi si děti upletly i pomlázky. --

-- Vilém Heckel fotil často horolezecké výpravy. --

Obrazové publikace Viléma Heckela:
Naše hory / 1956, 1972, 1974
Království slunce a ledu / 1965
Expedice Kavkaz 1965
Schody pod vesmír / 1970
Má vlast / 1973, 77
Lidé, země, čas / 1975
Hrady a zámky v Čechách / 1981
Vilém Heckel / 1981
Horolezecká zastavení /1988
Štíty Vilém Heckel / 2006
Výstava velkoformátových fotografií
Plzeň, Smetanovy sady 21. 5. - 29. 6. 2018
Západočeské muzeum Plzeň 4. 10. - 27. 1.
www.vilemheckel.cz
Facebook / vilemheckelfotoarchiv

Stejně jako v uplynulých letech jsme usilovně malovali i vajíčka, kterými jsme týden před
velikonocemi již tradičně nazdobili velikonoční
břízku na Masopustním náměstí v Mokropsech. Stovky vlastnoručně namalovaných vajíček navodily na náměstí tu pravou velikonoční
náladu.
Těsně před velikonocemi jsme s dětmi došli
k řece na vrbové proutky a každý si upletl svou
pomlázku. Velké děti to zvládly úplně samy, těm
menším pomohli starší kamarádi. Pomlázky si
děti nazdobily různobarevnými pentličkami.
I rodiče jsme zapojili do vyrábění. Společně
jsme si ve školce vyrobili velikonoční kuřátko
a filigránové vajíčko. Ještě před velikonocemi
jsme vyhlásili soutěž o nej recept z vajec. Co
děláte s větším množstvím vajec, která vám přinesou koledníci domů? To nás zajímalo. A tak
jsme uspořádali ochutnávku pokrmů, při jejichž přípravě je hlavní surovinou vejce. Ochutnali jsme vaječné tlačenky, vaječnou bábovku,
různé druhy vaječných pomazánek, vaječný
koňak, vaječný salátek, vaječné muffiny a vaječný hřbet. Děti ze školky se také zúčastnily
a k dekoraci vytvořily z vajec čtyřveslici, myšky, muchomůrky, miminka, kuřátka, slepičky,
panáčky a draka. Nejvíce chutnal vajíčkový
salátek a právem obdržel první cenu. Všechny
recepty byly dobré a máme inspiraci pro další
roky.
Kateřina Mandová,
ředitelka MŠ Černošice Topolská
www.mokropeskaskolka.cz
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Poděkování
V březnu 2018 naši MŠ Barevný ostrov
navštívila Městská policie Černošice.
Rádi bychom jim touto cestou poděkovali
za skvělý výklad včetně ukázky policejních
vozů.
Rovněž jsme navštívili Hasičský sbor
v Mokropsích v rámci tématu POVOLÁNÍ.
Rádi bychom touto cestou poděkovali také
hasičům za možnost přiblížit našim dětem,
co vše hasič musí umět a znát. Dětem se
návštěva moc líbila a nejvíce je zaujala prohlídka hasičského vozu.
A do třetice jsme se 21. března vydali do
knihovny ZŠ Černošice. Moc děkujeme
paní knihovnici Mierzwové za velmi dobře
připravený program pro děti.
Jitka Soukupová a Monika Beranová,
učitelky červené třídy v MŠ Barevný ostrov
FOTO: archiv MŠ Barevný ostrov

-- Ve školní knihovně se dětem líbilo. --

Květen
v MC Mraveniště
4. 5.
Povídala rybě ryba, že moc mluvit, to je chyba. Vyrobíme si rybičku z tvrdého papíru.
11. 5.
Maminko moje, jsi sluníčko moje.
Vyrobíme mamince pro radost krásný
šperk.
18. 5.
Zapojíme vlastní fantazii a vytvoříme si ozdobný kolíček.
25. 5.
Naladěni hudbou ze ZUŠ OPEN si vyrobíme jednoduchý hudební nástroj.
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.
Aktuální program pravidelných setkání
i jednotlivých akcí najdete také na adrese:
www.mcmraveniste.cz
Kontakt: mraveniste@seznam.cz
Facebook: Mraveniště Černošice z.s.
www.mcmraveniste.cz
Za Mraveniště Bára Kružel
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Setkání v Senátu Parlamentu ČR
Organizace Jeden strom z.ú., která je zřizovatelem LMŠ Na dvorečku a Komunitní školy a školky Jeden strom se dlouhodobě snaží zapojovat
do vyjednávání o úpravě legislativy pro LMŠ
a jejich rovnoprávného postavení ve vzdělávacím systému ČR. Největší podíl práce na celé
změně má Asociace lesních mateřských škol,
jejíž je Jeden strom z.ú. členem. V současné
době se jako nejpalčivější problém jeví nedořešená problematika stravování v LMŠ. Díky
1. místopředsedkyni Senátu PČR M. Horské se
dne 27. 3. za odborné pomoci ALMŠ uskutečnil
kulatý stůl na téma stravování v LMŠ, kterého se

za Jeden strom z.ú. zúčastnila i jeho ředitelka
A. Laláková. MŠ mají povinnost zajistit pro děti
stravování. Za podmínek, kdy vzdělávání probíhá na různých místech v lese, je však technicky prakticky nemožné toho dosáhnout. Ačkoli
by se logickou zdála možnost zajistit stravování
(svačiny, nikoli obědy) ze strany rodičů, kteří již
v dřívějších letech před vstupem LMŠ do rejstříku škol tuto cestu vědomě a dobrovolně volili,
legislativa to neumožňuje. Usilujeme o změnu.
Tak držte palce!
Alena Laláková, ředitelka Jeden strom z.ú.

Od září 2018 bude OTTOMÁNEK
blíže dětem
Prázdniny sice teprve klepou na dveře, ale my již spřádáme podzimní plány. Od září čeká Ottománek velká změna. Středisko volného času se stěhuje blíže k dětem! Ke své činnosti již nebude využívat prostory v Jitřní. Všechny kroužky budou probíhat přímo v budově ZŠ v Mokropsech
(sebeobrana, fyziohrátky, primahrátky, mix aerobik, fotografování, výtvarka), v budově ZŠ na
Komenského (jóga, fyziohrátky) a v prostorách MŠ Ottománek ve Střední 2121 (logohrátky,
jóga, keramika, tanečky). Na jednotlivé kroužky budou lektoři vyzvedávat děti přímo z družiny,
takže rodičům odpadne spousta organizačních starostí.
Samozřejmě bude pokračovat i cvičení rodičů s dětmi a jóga pro seniory, a sice v městském
sále na Vráži.
I nadále pak bude Ottománek organizovat řadu víkendových a prázdninových akcí pro děti
i dospělé – od keramiky, přes jógu až k čistě sportovním aktivitám.
Všechny informace k organizaci školního roku 2018/19 najdete na našich webových stránkách od druhé poloviny června. Věříme, že si z naší pestré nabídky vyberete. Těšíme se na
další setkávání…
Za BC Ottománek
Vladimíra Ottomanská

Tutte Le Note v nových kostýmech
a s novou písničkou
V sobotu 7. dubna se děti z koncertního sboru
Tutte Le Note zúčastnily festivalu dětských pěveckých sborů Zahrada písní. Zpěváčci z Černošic, Řevnic a Dobřichovic vystoupili pod
vedením sbormistryně Jany Egemové. Před zaplněným sálem Kulturního centra Zahrada v Praze 4 - Chodově a odbornou porotou zazpívali
čtyři písně. Zazněla tu mj. píseň mladé skladatelky Darii Moiseevy na slova Jiřího Žáčka Žirafa
v opravě, kterou nám osobně věnovala.
V konkurenci přes 700 dětí z 38 souborů se
děvčata a chlapci ze sboru Tutte Le Note neztratili, získali bronzové pásmo i sladkou odměnu.
Děti se na soutěži představily, jak jsme slibovali
před Vánoci, ve svých nových kostýmech, které
bylo možné pořídit díky crowdfundingové kampani Oblékáme zpěváčky, včetně originálního
obrázku na tričkách od Lucie Biedermann Doležalové. Velký dík a gratulace všem!!!
V květnu se můžete přijít podívat na naše
nejmenší zpěváčky, kteří vystoupí v rámci černošického ZUŠ OPEN ve čtvrtek 24. dopoledne
a zazpívají dětem ze školek v ZUŠ nebo v Mokropeské kapličce.
Simona Kysilková Šnajperková
Tutte Le Note, Dětský pěvecký sbor
Novinky sledujte na našem fb profilu!

FOTO: Martin Kravka

-- Děti ze sboru Tutte Le Note si můžete
poslechnout v rámci ZUŠ Open
dne 24. května. --
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Tip na dárek
ke dni dětí
VIKTOR A ZÁHADNÁ TETA BOBINA je právě
vycházející knížka pro děti od 9 let, která přijde
vhod k prázdninovému nicnedělání. Autorky
– Pavlína Jurková a Jarmila Vlčková jsou zakladatelky divadla Láryfáry, herečky a scénáristky.
Kniha je plná ilustrací od akademické malířky
Martiny Fojtů, která žije, pracuje a vede výtvarné
kurzy v Černošicích.
Horší už to být nemůže! Přesně tak se cítí devítiletý Viktor. Kvůli sérii průšvihů dostane trojku
z chování, rodiče zuří a kamarádi s ním nechtějí
nic mít. A aby toho nebylo málo, jeho „převýchovy“ se ujme stárnoucí teta žijící v malém zapadlém městečku Hrabákově. Viktorem cloumá
zlost a beznaděj. Takové prázdniny si opravdu
nepředstavoval! Ale to, co ho čeká ve starém tajemném domě svérázné tety, překoná všechny
jeho hrůzné představy. Příběh plný laskavého
humoru pobaví jak malé, tak velké čtenáře.
Vydává Albatros, v prodeji od 17. 5., doporučená cena: 245 Kč.

HRAVÝ DEN

s Mraveništem

• Zábavné
odpoledne
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Pozvání na přednášku Včelařského spolku
pro Černošice a okolí
Kdy: 26. května ve 14.00
Kde: náměstí Centra Vráž
V rámci prosincového zasedání roku 2017
přijala Organizace spojených národů rozhodnutí o vyhlášení „Světového dne včely“
na den 20. května. Každoročně si tedy můžeme připomenout podstatně výraznějším
způsobem nezastupitelnou roli tohoto hmyzu v naší přírodě právě v měsíci květnu. Náš
včelařský spolek se aktivně k oslavám včely
připojuje.
Včelařský spolek pro Černošice a okolí
uspořádá přednášku pro širokou veřejnost
dne 26. května 2018 na náměstí Centra
Vráž. Přednášet bude významný odborník

v chovu včel a člen našeho spolku Pavel
Konečný. Společně s pohledem na základní činnosti včelaře se účastníci budou moci
seznámit se zákonitostmi života včelího společenstva a mimo jiné si prohlédnout živé
včely v ukázkovém proskleném úle. Členové
spolku jsou připraveni zodpovědět dotazy
posluchačů.
Přednáška bude zahájena ve 14 hodin.
Srdečně zveme občany našeho města
a okolních obcí.
Luděk Sojka

Ve čtvrtek 5. dubna 2018 proběhl v prostorách základní školy zápis budoucích prvňáčků. Během celého odpoledne se dveře nezavřely. Žáci osmých a devátých tříd
postupně přivítali 130 dětí i s jejich rodiči
a někdy i s ostatními rodinnými příslušníky.
Učitelky 1. stupně se jich následně ujaly
a prověřily jejich školní připravenost. Vysoký počet nás sice překvapil, ale nezaskočil.
Několik dětí z tohoto počtu pravděpodobně nenastoupí z důvodu odložené školní
docházky.
V září 2018 bude otevřeno 5 prvních
tříd, jedna v budově ZŠ v Komenského ulici
a čtyři třídy v budově Pod Školou (Mokropsy). Z těchto 4 tříd bude jedna zaměřena
na výuku angličtiny, další na matematiku
a dvě běžné 1. třídy. Kromě jedné 1. třídy
bude ve všech třídách vyučována matematika metodou prof. Hejného.
Ve školním roce 2018/2019 dojde opět
k nárůstu počtu žáků a v souvislosti s touto
skutečností i k nárůstu tříd. Z důvodu nedostatku volných učeben budeme nuceni
méně početné třídy ve vyšších ročnících
sloučit. Věříme, že díky nové přístavbě za
budovou B, se v dalším školním roce situace související s nedostatkem prostoru
vyřeší.
Na budoucí prvňáčky se těšíme a doufáme, že se jim bude v naší škole líbit.
Ludmila Zhoufová, ředitelka školy
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Krátké zprávy
ze základní školy
Když se přeženou Velikonoce, ubíhá každý
měsíc u nás ve škole přímo mílovými kroky. Ani
jsme se nenadáli a máme tu třetí čtvrtletí. Deváťáci (i sedmáci a páťáci) mají za sebou přijímací
zkoušky, děti z prvního stupně vyrážejí na školy
v přírodě a všichni jsme se zapojili do akce Ukliďme Česko! Proběhly také matematické soutěže
– Pythagoriáda a Matematický klokan (výsledky
jsou na webových stránkách školy) a naše škola
hostila i okresní kolo Matematické olympiády.
V krajském kole Olympiády v anglickém jazyce
nás skvěle reprezentoval Ondřej Kutina, žák
9.A. Děkujeme!
Na webových stránkách máme novou rubriku – Úspěchy našich žáků, kde se budete moci
dočíst o nejrůznějších individuálních úspěších,
kterých naši žáci dosáhli v nejrůznějších odvětvích. Zatím si zde můžete přečíst o snowboardistce Kláře Šonkové a Matěji Hoškovi, který byl
vyhlášen Mladou osobností roku.
Další novinkou je ping-pongový stůl na Komendě. Žáci si na něj vybrali peníze prodejem
svých výrobků v rámci vánočního jarmarku. Děkujeme všem, kteří přispěli!
Michaela Šlesingerová, tisková mluvčí školy

-- Odpoledne s Andersenem na Komendě. --

Odpoledne s Andersenem
Dne 23. března proběhlo i na "Komendě" dopoledne s Andersenem. Výtvarník a ilustrátor
David Böhm s námi besedoval o knize V hlavě.
Po besedě jsme se rozdělili do deseti skupin.
Společně jsme pak soutěžili, vyráběli záložky,
řešili kvízy, "stavěli " komín z přečtených názvů
knih, představovali donesené knížky a zhlédli
film O pejskovi a kočičce, jak pekli dort. Chvíle
napětí a radost z odměn nás čekala při vyhodnocování. Škoda, že takové dopoledne není častěji...super den... moc se mi to líbilo... mohli jsme
vyhrát... těším se na dalšího Andersena... (žáci
z "Komendy").
Martina Knollová, pedagog

Noc s Andersenem
Stejně jako v předchozích letech se také letos
účastnila naše škola Noci s Andersenem - akce
podporující čtenářství. Letošním tématem byly
Rychlé šípy a dětské detektivní příběhy. Děti ve
škole v Mokropsech večerem i nocí provázela
fiktivní parta Rychlých šipek, nástupkyní Rychlých šípů.
Vybraní účastníci z 1. - 4. třídy prožili bohatý
program plný her, soutěží, knížek, tvoření a napětí. Setkali se se spisovatelem J. F. Procházkou
a řešili s ním detektivní záhady. Pomohli Rychlým
šipkám. Získali zpět ježka v kleci a přispěli tak ke
smíření znepřátelených skupin. Ani záhadný Široko se svou partnerkou, kteří se potulovali školními prostorami, je od jejich úsilí neodradil.
Noc s Andersenem si účastníci i realizátoři
užili. Moc se těšíme na to, co nám přinese další
ročník.
Martina Václavková, pedagog

Družinová Morana vyhrála!
V sobotu 24. března se děti z oddělení Tygříků
společně s třídou 1.B zúčastnily akce Slavnosti Morany, kterou jako každý rok pořádá firma
Dobnet. Letos se již pátý ročník konal u řeky ve
Všenorech.
Na soutěž jsme se pečlivě připravovali. Děti
nakreslily návrhy, malovaly vyfouklá vajíčka, vybarvovaly, zaplétaly, zdobily, až nakonec vznikla
krásná a originální Morana, která nesla i logo
naší školy.
Do soutěže se přihlásilo celkem 12 Moran.
Program na akci byl pestrý. Děti měly možnost
vyzkoušet interaktivní stezku, svézt se na koníčkovi nebo si mohly vyrobit na památku vlastní
malou Moranu. Akci doprovázel bohatý kulturní
program, stánkový prodej a nakonec vzlétly tři
horkovzdušné balóny.
Pohodové odpoledne zakončilo vyhlášení

4x FOTO: archiv ZŠ Černošice

-- Na Komendě mají nový ping-pongový stůl. -16

soutěže. K naší velké radosti jsme vyhráli diváckou soutěž o nejkrásnější Moranu. Hlasovalo
přibližně 290 diváků a my se můžeme s hrdostí pochlubit, že se naše Morana líbila lidem
nejvíce. Dostali jsme výborný čokoládový dort
a keramický pohár. Cesta k vítězství byla trnitá,
konkurence obrovská a naše následná radost
nezměrná.
Za pomoci dětí a jejich rodičů jsme zvládli odnést Moranu k řece, kde se za asistence hasičů
zapálila a vhodila do řeky. Tím jsme se rozloučili
se zimním obdobím a s radostí očekáváme jarní
prosluněné dny.
Děkujeme všem dětem, které se na výrobě
Morany podílely, dále všem rodičům, příbuzným
a kamarádům, kteří nás přišli na akci podpořit!
Drahomíra Kocourková a Iva Kuželová

-- Rychlé šipky a J. W. Procházka. --

-- Naše vítězná Morana. --
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Nové zprávy ze ZUŠky
Tak, jako každým rokem, i letos se žáci ZUŠ
Černošice účastnili různých soutěží ve svých
oborech.
Ministerstvo školství na letošní rok připravilo kromě jiných soutěže ve hře na dechové
nástroje.
Za naši školu v okresním kole ve hře na zobcovou flétnu nastoupili a takto se umístili:
• Jitka Mudrová 1. místo s postupem do krajského kola, v krajském kole 2. místo
• Michaela Pavlová na 1. místě s postupem do
krajského kola, v krajském kole 3. místo
• Júlia Pavlová 1. místo
• Viktorie Kuchařová 1. místo
• Jan Landa 1. místo
• Tereza Krauzová 2. místo
• Daniel Kraffer
2. místo
• Ondřej Samek 3. místo

Ve hře na ostatní dechové nástroje:
• David Kraffer ve hře na příčnou flétnu 1. místo
s postupem, v krajském kole obdržel čestné
uznání
• Adam Cejnar ve hře na klarinet 1. místo
• Isabela Suchá ve hře na saxofon 1. místo
• Anna Růžičková 1. místo
• David Kubeš ve hře na hornu 1. místo
Ve výtvarných soutěžích jsme se excelentně umístili v regionální soutěži na téma "SEN"
vyhlašovanou Modrým domečkem a ZUŠ Řevnice, kde jsme obdrželi celkem 16 cen.
Ve svých kategoriích v oboru kresba a malba
obsadili
• 1. místa: Hynek Zapletal
• 3. místa Denisa Dočekalová
• čestná uznání: E
 va Knapová
Linda Nováková
O úspěších našich fotografů, kteří získali
zbylých 12 ocenění, se dočtete ve článku Ivana
Látala.

Dětský pěvecký sbor Tutte Le Note (pokračovatel sboru Chorus Angelus) poprvé předvedl
své umění na celostátní soutěžní přehlídce Zahrada písní v Praze, kde se umístil v bronzovém
pásmu.
Krásné výsledky našich žáků nám dělají velikou radost, svědčí o jejich talentech a nám nezbývá, než jim pogratulovat a zároveň poděkovat
za vzornou reprezentaci naší školy.
Stejným dílem je třeba poděkovat jejich pedagogům - Pavlíně Tomášové, Iljovi Lochmannovi
Ivanu Látalovi, Haně Poislové a Janě Egemové,
kteří jejich nadání pilně a neúnavně rozvíjejí
a kultivují.
Dalším soutěžním kolem, tentokrát pro naši
paní ředitelku, bude výběrové řízení na nové
vedení školy, na jehož výsledky všichni netrpělivě čekáme a doufáme, že svou pozici úspěšně
obhájí.
Za ZUŠ Alena Veretina, zástupkyně ředitelky
školy

Jarní bilance
FOTO školy vidění
V celostátní soutěži PHOTO BASE získala Eliška Cejnarová 2. místo za netradiční
portrét bratra Adama.
Každoroční soutěž pro žáky škol Poberouní vypisuje ZUŠ Řevnice. Letošní téma
znělo SEN a dopadlo pro fotografickou
sekci velmi dobře.
• I. kat. - Karolína Lacová - 1. místo, Elen
Kušnírová - 2. místo, Matyáš Wavle 3. místo.
• II. kat. - Karolína Voženílková - 1. místo,
Jan Blaženín - 2. místo, Dominika Vaňková - 3. místo, Olga Bláhová - 3. místo.
• IV. kat. - Daniel Patera - 1. místo, Johana Behenská - 2. místo, Jonáš Tuháček
– 3. místo, Viktoria Günsberger - čest.
uznání, Teodor Stizay - čest. uznání.
Mezinárodní výtvarnou soutěž LIDICE
s tématem VODA jsme také obeslali, ale
výsledky se dozvíme až během května.
Celý školní rok jsme fotografovali v náhradních prostorech v Mokropsích, ale
vůbec to nebylo na škodu naší tvorbě,
která tak získala podněty v novém terénu.
Výsledky vám nabídneme při květnové výstavě při ZUŠ OPEN a projekci na závěr
školního roku.
Ivan Látal
FOTO: Dominika Vaňková
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Svátek gymnastiky v Černošicích

6x FOTO: archiv České gymnastické federace

Sportovní fandové uvidí ve dnech 2. a 3. června 2018 v Hale Věry Čáslavské naprostou špičku české sportovní gymnastiky. Pojďme se s ní blíže seznámit. Přinášíme
představení těch nejlepších, kteří se Mistrovství České republiky v Černošicích
zúčastní – a začínáme, jak se sluší, ženami…
Aneta Holasová (2001, TJ Bohemians Praha)
je jednou z nejvýraznějších gymnastek, které
Česko v současnosti má. Jako juniorka nás
reprezentovala na řadě mezinárodních závodů,
např. na EYOF, Combs la Ville v Paříži, GymFestivalu v Trnavě, Mistrovství Evropy v Bernu
a mnoha dalších. Po vážném zranění kolene
(úraz při rozcvičování těsně před závodem na
ME) se dokázala ke gymnastice vrátit, tentokrát
již do kategorie žen.
Loňský rok znamenal pro Anetu řadu změn.
Začala chodit na gymnázium a na podzim
se zúčastnila Mistrovství světa v kanadském
Montrealu.
XX Uvažovala jsi vůbec někdy, že bys s gymnastikou skončila? Nebo že by ses jí věnovala jen tak pro radost na méně profesionální
úrovni?
Někdy je lepší období, někdy horší. Ale zatím
nikdy jsem nedošla do fáze, že bych přemýšlela
o ukončení.
Kdyby k tomu došlo, bylo by dost těžké přejít k rekreační gymnastice. Líbí se mně bojovat
o nejvyšší mety, tak pokud bych měla skončit
s vrcholovou gymnastikou a nebylo by to z vážných zdravotních důvodů, asi bych zkusila jiný
sport.
Ale vrcholová gymnastika je můj život, takže
o tom opravdu nepřemýšlím!
XX Kdo tě v gymnastice nejvíc podporuje
a motivuje?
Určitě rodiče. Bez jejich podpory by to vůbec
nešlo. Tvrdému tréninkovému režimu se musí
přizpůsobit celá rodina. Vše se plánuje podle
tréninků, závodů a soustředění. Oba se mně
velmi věnují, pomáhají mi se školou, vozí mě na
rehabilitace a regenerace a mnoho dalších věcí.
Podporují mě i na všech závodech.

XX Máš nějaký gymnastický vzor?
Vždycky se mi líbila Shawn Johnson.
Lucie Jiříková (2001 TJ Sokol Brno I) je velice talentovaná gymnastka, která loni přešla z juniorek do kategorie žen. Jako juniorka nasbírala
mnoho zkušeností na mezinárodních závodech
(EYOF, ME v Bernu). Letos poprvé závodila za
ženy na ME v rumunské Kluži a na Světovém
poháru v Koperu a Szombathely. V listopadu 2017 se zařadila do české výpravy na MS
v Montrealu.
Lucku na MČR v Hale Věry Čáslavské uvidíme bojovat o postup na letošní ME ve skotském
Glasgow.
Veronika Cenková (1999 – TJ Sokol Moravská Ostrava I) je nezkušenější z českých reprezentantek. V roce 2015 poprvé závodila za ženy
a přechod z juniorské věkové kategorie zvládla
na jedničku.
Reprezentovala ČR na Mistrovstvích Evropy
v Montpellier a Bernu, na Evropských hrách
v Baku a také na Mistrovství světa v Glasgow.
Zúčastnila se i několika světových pohárů a jako
třetí členka výpravy na MS v Montrealu.
XX V kolika letech jsi začala s gymnastikou?
Pořádně jsem se gymnastice začala věnovat přibližně v 5 letech.
XX Kolik hodin týdně trénuješ?
Týdně strávím v tělocvičně kolem 36 hodin.
XX Tvojí trenérkou je tvoje máma. Jaké to
přináší výhody a nevýhody?
Nevýhodou je, že jsem s ní jak doma, tak i na
tréninku, takže si už občas lezeme na nervy. Výhody to myslím žádné nemá, protože se ke mně
chová stejně jako k ostatním. Na tréninku je to
prostě moje trenérka.
XX Jaký nejhezčí moment ti zatím gymnastika přinesla?
Nejhezčí moment jsem zažila, když jsem postoupila do finále na kladině na Světové olympiádě
mládeže v čínském Nanjingu (2014).

-- (zleva) Aneta Holasová, Veronika Cenková,
Lucie Jiříková --

Veronika bude další závodnicí usilující o nejvyšší příčky na černošickém MČR.
Dominika Ponížilová (2002 – TJ Prostějov)
sbírá poslední dva roky jednu medaili za druhou.
V roce 2016 zvládla nevděčnou roli náhradnice
na Mistrovství Evropy v Bernu v družstvu juniorek. Letos už nenechala nic náhodě a po dvou
kvalifikačních závodech, ve kterých suverénně
zvítězila, si zajistila místo v reprezentačním družstvu žen na Evropském olympijském festivalu
mládeže, které se konalo v maďarském Gyoru
- tam spolu se svým bratrem Danielem postoupili do finále na přeskoku. (Dominika i Danek
nakonec oba skončili pátí.) Letos bude poprvé
závodit za ženy.
MUŽI
Daniel Radovesnický (1994) je jedním z našich nejlepších seniorů a účastníkem MS v Montrealu v roce 2017.
V minulosti na čas odložil gymnastiku a vystupoval v akrobatických show. Nyní se znovu plně
věnuje sportu. Je svěřencem trenéra Martina
Taftla a jejich základnou je TJ Sokol Kolín.
XX Měl už jsi chuť se sportem seknout?
Po neúspěšném MS v Glasgow jsem pracoval
jako trenér gymnastiky a rok jsem nevěnoval
svému tréninku 100 %. Teď je situace jiná, tré-- Lucie Jiříková --

-- sourozenci Ponížilovi s Věrou Čáslavskou -18
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-- Daniel Ponížil se svým trenérem Jaromírem Labonkem --- Ondřej Kalný --

nuji 5 hodin denně šestkrát v týdnu, mým životem je znovu gymnastika. K tomu studuji Pedagogickou fakultu UK.
XX Kdo ti dává zázemí?
Moje blízké okolí. Ať už je to trenér, přítelkyně,
rodina nebo kamarádi z klubu.
XX Čím se zabýváš, když zrovna nejsi
v tělocvičně?
Rád si odpočinu u sledování seriálů nebo filmů.
Mám rád léto, kdy mohu trávit většinu volného času venku, nejlépe někde u vody. Ale na
Republiku do Černošic se těším a důkladně
připravuji.
Ondřej Kalný (2001) je nadějný juniorský
gymnasta, který se již v 16 letech zúčastnil mnoha soutěží v Česku i v zahraničí. Je držitelem
dvou zlatých medailí ze závodu Olympijských
nadějí v roce 2017 (přeskok a prostná) v Liberci
v konkurenci gymnastů z Velké Británie, Polska,
Jihoafrické republiky, Vietnamu a Maďarska.
Vloni získal 4. místo na přeskoku na EYOFu
v maďarském Györu (Evropská Olympiáda mládeže, které se účastní nejlepší juniorští gymnasté a gymnastky z celé Evropy).
Jeho mateřským oddílem jsou SK Hradčany
Praha a osobním trenérem Jaromír Labonek.

XX Co pro tebe znamená gymnastika?
Velice mě baví, pořád mám co zlepšovat a rád
se učím nové prvky. Trénuju 6x týdně a hodně
času mi kromě školy zabere i další příprava na
zahraniční závody ve formě soustředění. Cvičím
od tří a půl let.
XX Kdo je tvůj vzor?
Můj osobní trenér Jaromír Labonek, který byl
dříve také gymnastou. Je mi vzorem nejen po
stránce sportovní, ale i morální.
XX A závodník, kterého oceňuješ?
Japonský gymnasta Kenzō Shirai.
Daniel Ponížil (2000) je dalším úspěšným
juniorským reprezentantem z mateřské jednoty
TJ Prostějov. Připravuje se pod vedením trenéra
Miloše Musila. Danek se s reprezentací účastní
pravidelně zahraničních utkání – posledními byl
závod ve švýcarském Widnau a závod v Berlíně.
Loni byl zlatý na MČR v kategorií na jednotlivých
nářadích na kruzích, přeskoku a bradlech.
XX Kdo ti drží palce?
Asi největší podporu mám od své rodiny.
XX Když se řekne volný čas…
…dívám se na videa přes youtube, poslouchám
hudbu a občas si zahraju nějakou hru.
XX Co považuješ za úspěch?
Mým největším úspěchem je účast ve dvou finá-- cvičení na bradlech --

le na EYOFu. Věřím, že tuto hranici ještě překonám. Do Haly Věry Čáslavské se velmi těším.
Zuzana Vojáčková (ČGF), Oto Linhart

PROGRAM:
SOBOTA 2. 6. 2018
09.15 – 9.30
SLAVNOSTNÍ NÁSTUP KADETKY, KADETI
09.30 - 11.30
ZÁVOD KADETŮ A KADETEK
11.40
vyhlášení výsledků závodu kadetek a kadetů
13.30 – 13.45
SLAVNOSTNÍ NÁSTUP JUNIORKY,
JUNIOŘI, ŽENY, MUŽI
13.45 – 15.55
ZÁVOD JUNIORŮ A JUNIOREK
17.00 - 19.00
ZÁVOD MUŽŮ A ŽEN
19.15
vyhlášení výsledků juniorů, juniorek, mužů,
žen

NEDĚLE 3. 6. 2018
8.30
ZÁVOD ŽÁKYNĚ A
12.00
vyhlášení výsledků žákyně A
13.10 - 13.20
SLAVNOSTNÍ NÁSTUP MUŽI, ŽENY
13.20 – 14.50
FINÁLE NA JEDNOTLIVÝCH NÁŘADÍCH
MUŽI, ŽENY SG
15.00 – 15.10
SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ MUŽI, ŽENY
16.40 – 18.40
závod finalistů na jednotlivých nářadích
kadetů, juniorů, juniorek (kadetek)
18.50
vyhlášení finálových výsledků mužů a žen
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Přehled příměstských a pobytových táborů
KinderGarten Černošice

FOTO: VIP sportovní tábor, Lucie Čiháková

Místo konání: Boženy Němcové 1415, Černošice
pro děti od 2 do 10 let
Termín konání: po celou dobu letních prázdnin
Cena za 1 týden: 2.700 Kč dopolední program,
3.600 Kč celodenní program
Kontakt: 774 774 074,
cernosice@kindergarten.cz

Program: Letní program probíhá v anglickém jazyce za přítomnosti rodilého mluvčího i českého
učitele. Na každý týden jsme si pro děti připravili
jedno prázdninové téma. Program je určen i pro
děti, které naši školku nenavštěvují.
FOTO: Klub Beránek

Program: Pro školáky a předškoláky, kteří se
nebojí zapotit, opět pořádám sportovní příměstký tábor. Během dne budou děti rozvíjet nejen
své koordinační schopnosti a kondičku, také si
zasoutěží, zahrají si hry v lese nebo vyrazí k řece.
Navíc si každý den děti užijí hodinu BRUSLENÍ.
(Pozn.: tábor se letos rychle plní, přihlaste se
včas. Kapacita je omezena.)

KLC Kryštof s.r.o.
Kateřina Beranová
- KLUB BERÁNEK
Místo konání: Komenského 99, Černošice
pro děti od 3 do 10 let
Termín konání: 9
 .7. -13. 7., 16. - 20. 7.,
30. 7. – 2. 8.
Cena: 3.000 Kč
Kontakt: Beranová Kateřina, 775 910 380,
kackaberanova.cz

Program:
Říše snů a pohádek: Kouzelné sluchátko nás
přenese do jiné pohádky. Potkáme se s Bobem
a Bobkem, Jeníčkem a Mařenkou, Ferdou mravencem, maxipsem Fíkem a dalšími dětskými
hrdiny.
Řemesla: Chcete se s námi vyzkoušet řemesla,
která již nejsou běžná, ale mají své kouzlo? Pojedeme do mlýna a podíváme se, jak se peče
chleba. Seznámíme se se s kovářem, ševcem.
Děti si vyzkouší být cukrářem, hrnčířem, rybářem, švadlenou nebo tkalcem.
Kryštof Kolumbus: Chcete se stát zkušeným mořeplavcem? Vydejte se s námi na týdenní plavbu,
poznáme nové kraje a různé zvyky. Kotvy zvedáme 30. 7. a vydáme se vstříc dobrodružství na
moři i na souši.

VIP sportovní příměstský tábor
Místo konání: Sokol, zimní stadion
pro školáky a předškoláky
Termín konání: 1. turnus: 6. – 10. 8. (in-line), 2.
turnus: 27. – 31. 8. (bruslení na ledě)
Cena: 2.500 Kč
Kontakt: 606 096 203, cihakovalu@gmail.com
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Místo konání: Praha 10 a Černošice
Pro děti od 4 do 12 let
Termín konání:
- 9. - 13. 7. THE LEGO MOVIE
- 16. - 20. 7. BROTHERS OF THE WIND
- 23. - 27. 7. THE LITTLE PRINCE
Cena: 4.990 Kč 2, 3 týdny - 6.990, 9.990 Kč all inclusive; v ceně veškerý materiál (výtvarný
a výukový) + pitný režim a stravování 3x denně;
sourozenecká sleva 20 % ze základní ceny, pro
naše absolventy sleva 5-20 % ze základní ceny
(slevu lze uplatnit pouze na jeden týden a slevy
se nesčítají)
Kontakt: info@klckrystof.cz,
krystof@klckrystof.cz,
604 204 889, 604 258 016
FOTO: KLC Kryštof

Program: Provedeme Vaše děti létem tvořivě
s laskavým týmem lektorů z Kryštofa! Přidejte se
k nám! Naše příběhy provedou Vaše děti létem,
na které budou dlouho vzpomínat.

SVČ Dobřichovický domek
Místo konání: Dobřichovice
Cena: 2.600 Kč (pokud není uvedeno jinak), vč.
stravy (oběd, 2x svačina, pitný režim) + včetně
jízdného a vstupů na výletech
Kontakt: Radka Alexy, 770 105 175,
info@dobrichovickydomek.cz

Téma: LEGO - Olympijské hry
Pro děti od 6 do 11 let
Termín konání: 16. - 20. 7.
Program: Sportovní klání a stavění z LEGO kostek Technic na téma Olympijských her.
Téma: Pohádková cesta Karla IV.
Pro děti od 7 do 10 let
Termín konání: 23. - 27. 7.
Program: Výlety po stopách Karla IV. za doprovodu knihy Vítej Karle!
Téma: Vědecký tábor
Pro děti od 7 do 12 let
Termín konání: 6. - 10. 8.
Program: Týden plný pokusů, objevování a výletů na zajímavá místa.
Téma: Detektivní tábor: po stopách záhad
Pro děti od 7 do 10 let
Termín konání: 13. - 17. 8.
Program: Na základě indicií budou děti řešit záhady, které se staly v našem okolí.
Téma: ANGLIČTINA S PLAVÁNÍM
Pro děti od 7 do 12 let
Termín konání: 20. - 24. 8.
Cena: 3.200 Kč
Program: Dopolední škola hrou v anglickém jazyce s rodilým mluvčím a odpolední plavčo v bazénu Dobřichovice.
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Jeden strom, z.ú.
Kontakt: Renáta Vonzová, 774 989 498 (není-li
uvedeno jinak) a www.jedenstrom.cz

Téma: ZA POKLADY DO HLUBIN ZEMĚ
Místo konání: Areál Lesní mateřské školy Na
dvorečku, Lety u Dobřichovic
Pro děti od 4 do 10 let
Termín konání: 9. - 13. 7., denně 8-17 hod.,
svoz dětí po trase vlaku od Černošic do Řevnic a zpět
Cena: 3.000 Kč (vč. stravy)
Program: Zveme všechny dobrodruhy a objevitele! Pojďte s námi rukama oživit hroudu hlíny.
S lucernou sestoupit za permoníky do jeskyně,
kladívkem osvobodit pravěké tvory.
Téma: HRDINOU V LESE
Místo konání: Areál Lesní mateřské školy Na
dvorečku, Lety u Dobřichovic
Pro děti od 4 do 10 let
Termín konání: 16. - 20. 7., denně 8-17 hod.,
svoz dětí po trase vlaku od Černošic do Řevnic a zpět
Cena: 3.000 Kč (vč. stravy)
Program: Hrdinou jsem, když vím, jak se správně chovat v lese. Když si umím rozdělat oheň,
protože vím, které dřevo hoří i mokré. Hrdinou
jsem, když umím v lese poskytnout zraněnému
kamarádovi pomoc nebo když vím, jak se chovat, když se v lese ztratím. Hrdinou jsem, když
si uvědomím, že les je součástí mě a já jsem
součástí jeho.
Téma: NECH BROUKA ŽÍT
Místo konání: Areál Lesní mateřské školy Na
dvorečku, Lety u Dobřichovic
Pro děti od 4 do 10 let
Termín konání: 23. - 27. 7., denně 8-17 hod,
svoz dětí po trase vlaku od Černošic do Řevnic a zpět
Cena: 3.000 Kč (vč. stravy)
Program: To, co je malé, nemusí být nudné!
Sbalme si svačinu a lupu, obujme pořádné boty
a pojďme navštívit domečky brouků, včelí úly
a mraveniště. Budeme se ptát, zkoumat, experimentovat a hlavně se radovat! V malém světě
zažijeme společně velká dobrodružství.
Téma: PO STOPÁCH BÁJNÉHO JELENA
Místo konání: Komunitní škola Jeden strom,
Černošice
Pro děti 1. stupeň ZŠ
Termín konání: 9. - 13. 7., denně 8-17 hod.
Cena: 3.000 Kč (vč. stravy)
Kontakt: Soňa Joštová, 723 631 600
Program: Pojďte s námi pátrat po lesích a hledat Bájného Jelena. Zkusíte svou odvahu, zažijete legraci i napětí. S trochou vytrvalosti a štěstí
ho snad i zahlédneme.
Téma: ZA TAJEMSTVÍM SKAL
POBYTOVÝ TÁBOR - RS Nebákov, Mladějov
v Čechách
Pro děti 1. stupeň ZŠ
Termín konání: 16. - 20.7.2018
Cena: 3.900 Kč (vč. stravy)
Kontakt: Soňa Joštová, 723 631 600
Program: Pojeďte s námi na pár dní putovat
krásnou přírodou Českého ráje, kde i skály šep-

tají. Uvidíme, co všechno si pamatují. Budeme
sportovat, koupat se, skály i jeskyně prolezeme
a prozkoumáme. Pěšky, vlakem a hlavně s dobrou náladou.

Channel Crossings s.r.o.
Kontakt: tabor@chc.cz; www.chc.cz

Téma: Kovbojové
Místo konání: Třebotov
Pro děti od 3 do 6 let
Termín konání: 16. - 20. 7.
Cena: 3.790 Kč
Program: Věříme, že je-li dítě vystaveno určitému prostředí s jakýmkoliv cizím jazykem, postupně se začne orientovat, porozumí, a následně
dané slovní obraty i začne samo využívat. Důležité je, že dítě se slovní zásobou přijde do styku
přirozeně. Pokud se obléká, naučí se pojmenovat oblečení, pokud si maluje, naučí se barvy,
pokud jí, naučí se vše to, co ho během této činnosti obklopuje. Celý týden proběhne se zkušeným lektorem Robem v dětském klubu Lvíček
v Třebotově.
Téma: Kovbojové
Místo konání: Radotín
Pro děti od 3 do 6 let
Termín konání: 30. 7. - 3. 8.
Cena: 3.790 Kč
Program: Celý týden proběhne se zkušeným
lektorem Robem v prostorách Mateřské školy
Hastrmánek v Třebotově.
Téma: Průzkumníci
Místo konání: Radotín
Pro děti od 6 do 8 let
Termín konání: 9. - 13. 7., 16. - 20. 7., 20. - 24.
8., 27. - 31. 8.
Cena: 3.790 Kč
Program: Cílem příměstských táborů zaměřených na cizí jazyky je dětem ukázat, že i jejich
výuka může být zábavná. Tyto tábory zároveň
slibují rodičům maximální dozor, především díky
zkušeným lektorům, kteří mají několikaleté zkušenosti. V loňském roce s námi léto strávilo více
než 130 dětí v osmi turnusech. Letos jsme nabídku ještě více rozšířili, nově nabízíme už tři turnusy v červenci a 3 turnusy v srpnu. Letos jsou
opět v nabídce tolik žádané příměstské tábory
s rodilými mluvčími, které se loni velmi rychle
vyprodaly. Na co se děti mohou v letošním roce
těšit? Návštěva Triloparku; Tvořivá dílna v Muddum art space; Sportovní pohybové odpoledne;
Robotická dílna s Lego Education a další aktivity
v angličtině nebo němčině.
Téma: Detektivové
Místo konání: Radotín
Pro děti od 9 do 12 let
Cena: 3.790 Kč
Téma: Pro děti od 13 do 15 let
Místo konání: Radotín
Cena: 2.990 Kč
Program: Naše nejstarší věková kategorie se
jmenuje Redaktoři. Studenti stráví dvě hodiny
s českým lektorem a dvě hodiny s rodilým mluvčím. Vypracují si táborové noviny, které budou

každodenně doplňovat o nové informace.

Tenisová škola - Tomáš Frýda
Místo konání: Dolní Černošice
Pro děti od 4 do 15 let
Termín konání: termín č. 1: 23. - 27. 7., termín
č. 2.: 20. - 24. 8., termín č. 3.: 27. - 31. 8.
Cena: 3.490 Kč
Kontakt: Tomáš Frýda, mob. 603 790 530,
www.tenisfryda.cz
Program: Intenzivní tenisové kempy pro úplné
začátečníky i pokročilé tenisty. Bližší info na našich webových stránkách.

Wonder Club ve spolupráci
s Drahomírou Kocourkovou
Místo konání: tenisové kurty Mokropsy - v prostorách anglické družiny a venku
Pro děti od 6 do 11 let
Termín konání: 20. – 24. 8. a 6. – 10. 8.
Cena: 2.900 Kč
Kontakt: info@wonderclub.cz,
www.wonderclub.cz

Program: Kreslení pravou mozkovou hemisférou je metoda, která je považována za nejefektivnější vyučovací metodu kreslení, jaká byla doposud vyvinuta. Je určena pro všechny, nepočítá
s tím, jaký kdo má talent, díky této metodě se naučí kreslit každý. Děti rozvíjí svoji kreativitu, koncentraci a fantazii. Děti se seznámí s kreslením
tužkou, pastelkou, pastelem, černým a bílým
uhlem. Cílem tohoto tábora je užít si prázdniny,
cítit se dobře, radovat se z činností a naučit se
něco nového.

Příměstské tábory SVČ
OTTOMÁNEK
Místo konání: Střední 2121, Černošice
Kontakt: 603 745 576, www.ottomanek.cz

Téma: Fotograficko–turistický příměstský tábor
„ČAROVNÁ BEROUNKA“
Pro děti od 7 do 12 let
Termín konání: 9. -13. 7.
Cena: 2.900 Kč (oběd, 2x svačinka a pitný
režim)
Program: spojení turistiky a focení – zachycení
krásy Berounky pomocí fotoaparátu; pěší výlety
do okolí; poznávání zajímavých míst v Černošicích a Mokropsech; základy turistiky – turistické
značky, vybavení správného turisty…; hry a soutěže; práce s uměleckou literaturou
Téma: Příměstský tábor pro předškolní děti
„Z písničky do písničky“
Pro děti od 3 do 6 let
Termín konání: 2. – 27. 7. (možnost docházky
i jednotlivé dny nebo týdny)
Cena: 580 Kč/den (oběd, 2x svačinka a pitný
režim)
Program: Každý týden k nám do školky přijde
jedna písnička…; zpívání a muzicírování, hraní
na Orffovy nástrojky; výtvarné činnosti – malování, lepení, stříhání; čtení, poslech a dramatizace
pohádek; pohybové a taneční hry; pohádkové
cvičení ve třídě i na zahradě
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Montessori školka Zvoneček

FOTO: MŠ Zvoneček

Místo konání: K Třešňovce 64, Karlík 25229
Pro děti od 2 do 8 let
Termín konání: 6. - 24. 8., od 8:30 do 16:00
Cena: 450 Kč/den do 13:00 nebo 550 Kč/den
do 16:00. Ceny jsou uvedeny včetně stravy a je
možno objednat i jednotlivé dny.
Kontakt: 777 009 945,
zvonecekmontessori@gmail.com

Program: Příměstský tábor „CESTOVÁNÍ ČASEM“ - Připravili jsme pro děti výlety, koupání,
hry, grilování s kytarou, výrobu kostýmů, nástrojů, pomůcek. Vyzkoušíme si různé výtvarné techniky, zabrousíme do historie, vědy a techniky,
zařazeny budou také pokusy. Nedílnou součástí
našeho výukového programu je environmentální výchova a osvěta. Budeme si povídat, jak se
chováme v lese, co do přírody nepatří, jak můžeme pomoci naší planetě Zemi, recyklujeme.

KARATE Černošice –
prázdninový příměstský kemp
Termín: 23. - 25. 7. 2018
Místo konání: areál TJ Sokol Černošice - Fügnerova ul.
Pro děti od 4 do 10 let
Cena: 3 dny - 1.800 Kč, 2 dny – 1.300 Kč, 1 den
– 700 Kč, rodinní příslušníci mají slevu
Kontakt: Andrea Bergmanová, tel: 731 696 674,
mail: info@karatecernosice.cz

Náš kemp je určen pro děti předškolního a mladšího školního věku a předchozí zkušenost s karate určitě není podmínkou, může to být ideální
příležitost, jak si toto bojové umění vyzkoušet.
Program je pestrý, cvičíme karate, sportujeme,
hrajeme hry a tematicky tvoříme. Oběd zajistíme
a je zahrnut v ceně.

IN-LINE tábor
Místo konání: v areálu Sokola v Dobřichovicích
(Pražská 375)
Pro děti od 4 let
Termíny: 9. - 13. 7., 23. – 27. 7., 6. – 8. 8 a 20.
– 24. 8.
Cena: 2.999 Kč
Kontakt: NIKI SCHOOL, mobil: 702 194 133,
info@nikischool.cz

sportovním aktivitám na čerstvém vzduchu? Příměstský In-line tábor je ta správná volba! S námi
se vaše děti naučí skvěle bruslit. Užijí si týden
plný her a soutěží, které pro ně připravujeme
tak, aby se zdokonalovaly ve všech ohledech.
Bruslení má pro děti velmi pozitivní vliv na celé
tělo, pomáhá rozvíjet a zdokonalovat stabilitu,
motoriku, dynamiku a fyzickou kondici. Bruslařské vybavení si můžete vypůjčit i u nás.

Chcete, aby se vaše děti o prázdninách věnovaly

Cyklistický závod FunRide
Kdy: v sobotu 19. května
Kde: start u basketbalového hřiště v Husově ul.
Již tradiční černošický závod horských kol
FunRide se letos koná v sobotu 19. května.
Jeho letošní motto zní „osma je dobrá“ a je inspirováno osmičkou v letopočtu.
Start a cíl je jako obvykle na basketbalovém
hřišti v Husově ulici. Dětské kategorie startují
od 11:30 hodin, hlavní závod juniorů a dospělých v 13:45. Hlavní závod má délku 21 km,

jede se na lesních a polních cestách v okolí
Černošic. Dětské kategorie budou závodit na
trasách od 200 metrů do sedmi kilometrů.
„Pro letošní motto závodu nás inspiroval letopočet plný kulatých výročí. Sto let od vzniku
Československa, konce první světové války
nebo 400 let od třetí pražské defenestrace,“
říká Jan Novák, organizátor závodu.
Minulý rok se závodu zúčastnilo celkem 137
závodníků ve všech kategoriích, do hlavního
závodu pak odstartovalo 49 jezdců. „Srdečně

jako každý rok zvu všechny sousedy a kamarády z Černošic a všechny cyklisty, aby si s námi
užili sobotu, přijeli si zasportovat, zafandit
a pobavit se s kamarády u dobrého jídla a pití,“
dodává organizátor Jan Novák.
Detailní informace a on-line přihlášku najdete na www.funride.cz.
Dana Jakešová, zpracováno z podkladů
pořadatele

popisek
--- Letošní závod se koná pod heslem Osma je dobrá a oslavuje tím --různá
„osmičková“
výročí naší republiky. --

2xFOTO: archiv organizátora závodu
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CVIČENÍ PRO DOSPĚLÉ 2018/2019

NOVÝ ROZVRH CVIČENÍ
2018/2019
PŘIJÍMÁME PŘIHLÁŠKY

začínáme 10. 9. 2018
více na www.sokolcernosice.cz

Cvičení pod vedením zkušených, odborně vyškolených trenérů

NOVÁ HODINA PRO PŘEDŠKOLÁKY OD ZÁŘÍ
O cvičení v Sokole je stále velký zájem. V letošním roce
jsme byli nuceni pro velký počet zájemců vyhlásit stop stav
u cvičení předškolních dětí, gymnastiky, atletiky, stolního
tenisu i pohybovek pro školačky. Proto neváhejte a již nyní
přihlašte své děti na cvičení od září 2018. V případě zájmu
kontaktujte cvičitele.
Více na: http://www.sokolcernosice.cz/kontakty.
TĚŠÍME SE NA VÁS!

PRONÁJMY TĚLOCVIČNY, AREÁLU
SOKOLA
• PRAVIDELNÉ PRONÁJMY OD ZÁŘÍ 2018
• JEDNORÁZOVÉ PRONÁJMY NA AKCE, OSLAVY
Více na http://www.sokolcernosice.cz/pronajmy
V případě zájmu kontaktujte: Michaela Dvořáková, rezervace@sokolcernosice.cz







AEROBIK

cvičení pro začátečnice i pokročilé
kondiční cvičení s posilováním, jednoduché sestavy
cvičíme s náčiním (overbally, gymbally, činky, stepy)
závěr hodiny vždy patří strečinku
ST 19.00 – 20.00h

BUĎ FIT PRO ŽENY

cvičení pro každého ve středně rychlém tempu
cvičení bez poskoků a sestav
posílíme střed těla (CORE training) a problémové partie
cvičíme s pomůckami (overbally, posilovací gumy, malé činky)
 NE: 19-20h






BODYSTYLING

 cvičení pro začátečnice i pokročilé
 posilovací cvičení zaměřené na tvarování postavy
 cvičíme s pomůckami (posilovací gumy, overbally, malé činky, stepy)
 ČT: 19-20.30h

STOLNÍ TENIS MUŽI
 ÚT: 19.30-22.30h, PÁ: 19.30-22h

Autorka příspěvků: Naďa Suchá
 ST: 20-21.30h

FOTO: archiv Sokol






STREATBALL MUŽI, ŽENY
KRUHOVÝ TRÉNINK MUŽI

cvičení pro zlepšení kondice a koordinace
TRX, činky, overbally, therabandy (příp. posilovací gumy), flowin apod.
závěr patří strečinku
ČT: 20.30-22h

CVIČENÍ PRO SENIORKY: Buďme aktivní do vysokého věku

 kondiční a posilovací cvičení v pomalém tempu aniž bychom zatěžovali klouby
 zapracujeme na správném držení těla a koordinaci
 protáhneme svaly, které mají tendenci se zkracovat
 PO: 9-10.30h, ST: 9-10h

-- Pokud chcete své děti přihlásit do Sokola, neváhejte,
některá cvičení už mají přeplněnou kapacitu. --

CVIČENÍ PRO DĚTI 2018/2019
začínáme 10. 9. 2018

Bike Prague přes Černošice
V sobotu 19. května se koná sedmý ročník Bike Prague. Největšího závodu na horských kolech v okolí Prahy se pravidelně
účastní rovněž černošičtí občané. Ti se na trase projedou také
nedaleko svých domovů.
Trasa Bike Prague vede přes CHKO Český kras, údolím Berounky nebo na vrchol Cukráku. Závodníci mají na výběr dvě
distance. Jednodušší na 35 km a náročnější na 65 km, z nichž
ta delší vede právě přes Černošice.
Do 16. května je možné se na www.sportid.cz zaregistrovat
online za 600 Kč. Pokud se přihlásíte alespoň ve dvou, jedno
startovné vás vyjde na 500 Kč. Registrace jsou otevřeny také
přímo u Galerie Butovice a to 19. května za 700 Kč.
Bike Prague nabízí rovněž různé varianty, jak si závod ještě
více zpestřit. Jednou z nich je kategorie Tandem. Potřebujete
složit tým muž–žena v libovolném vzájemném vztahu. Vítězí dvojice s nejnižším součtem časů. Druhou možností je Slow Motion.
Účelem je, dát dohromady co nejpočetnější tým. Vítězí totiž tentokrát družstvo s nejvyšším součtem časů.
Start a cíl Bike Prague je u pražské Galerie Butovice, kde se
bude konat také celodenní doprovodný program. Mimo jiné také
dětský den. Děti se rovněž mohou přihlásit na dětské závody. Na
výběr jsou podle věku distance od 350 metrů po 3 kilometry.
Galerii Butovice najdete na adrese Radlická 117, Praha 5.
Autem se ke GB dostanete z Černošic zhruba za půl hodiny.
V blízkosti startu je také stanice metra linky B Nové Butovice.
Více informací o závodě najdete na www.bike-prague.cz.
Adéla Červenková,
zpracováno z podkladů pořadatele

více na www.sokolcernosice.cz

Cvičení pod vedením zkušených, odborně vyškolených trenérů







CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI (RD)

pro děti od 2 do 5 let
cvičení hravou formou v tělocvičně a na zahradě Sokola
cvičíme s různými pomůckami (míče, padák, obruče, balanční kameny, atd.)
první seznámení s nářadím (kruhy, lavičky, žebřiny, atd.)
RD 2-4 roky: ÚT 9-10h, RD 3-5 let: ÚT 15.30-16.30h

SPORTOVKY PRO PŘEDŠKOLÁKY

 pro děti ve věku od 5 do 7 let
 základy atletiky, gymnastiky, všestranný pohybový rozvoj
 míčové a jiné pohybové hry
 PO 17-18h, ÚT 16.30–17.30h, ST 16.30-17.30h

ATLETICKÁ PŘÍPRAVKA

 pro děti od 5 do 6 let
 osvojení základních pohybových dovedností hravou formou
 BĚHEJ, SKÁKEJ, HÁZEJ RÁD ...ATLETEM SE MŮŽEŠ STÁT!
 ČT 17-18h

POHYBOVKY PRO ŠKOLAČKY






pro dívky od 6 do 11 let
základy atletiky, základy gymnastiky, všestranné cvičení
míčové a jiné pohybové hry, švihadla, základy aerobiku
ST 17.30-19h








pro děti ve věku od 8 do 18 let
základy stolního tenisu, následná průprava ke zlepšování hry
pravidelně pořádáme turnaje pro členy sokola
talentovaní hráči se mohou zařadit na soupisku TJ Sokol Černošice a hrát soutěž
ÚT: 17.30-19.30h, PÁ: 18.30-19.30h, SO: 9-11h






MLADŠÍ: pro děti od 7 let, příprava na závody
ÚT: 16-18h, PÁ 14-15h, 15-16.30h
STARŠÍ: pro děti od 11 let, pokročilí závodníci
PO: 18-20h, ÚT: 18-20h, PÁ 16.30-18.30h

STOLNÍ TENIS

GYMNASTIKA
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Ohlédnutí za hokejovou sezónou
Zima dávno skončila už i na zimním stadionu,
poslední víkendy již tradičně patřily sérii turnajů
všech dětských věkových kategorií pojmenovaných na počest slavných černošických hokejových legend jako Turnaj bratří Kobranovových.
Letos se konal již 13. ročník. Realizační týmy
FOTO: Hana Bláhová

jednotlivých dětských týmů si zvou oblíbené
týmy z okolí nebo naopak mužstva z dálky, se
kterými třeba ještě nikdy nehrály. Obvyklými
soupeři bývají hokejisté z Popovic, Zbraslavi,
Kralup nebo Neratovic. Turnaje provází příjemná
rodinná atmosféra, děti soutěží o poháry, originální medaile a ceny pro nejlepší hráče, a tak
se k nám opakovaně těší i děti ze vzdálenějších míst, například z Pelhřimova nebo Nového
Bydžova.
Podívat se přijela i hokejová legenda
Dětem z druhé třídy letos přijelo 7 týmů z okolí. A aby si rodiče i děti celodenní turnaj zpříjemnili, kromě dětských hráčů pozvali i legendu
českého hokeje Milana Nového. Mezi jeho největší úspěchy patří stříbro z olympiády v Innsbrucku 1976 a dvě zlaté medaile z mistrovství světa.
Bývalý slavný československý hokejový útočník
děti navštívil před utkáním o třetí místo. Zda
měla předzápasová řeč a rady Milana Nového
na kluky pozitivní účinek? Těžko říct, věkový

rozdíl mezi Milanem a ročníkem 2010 je 59 let.
Malé hokejisty ale nadchnul a pobláznil tak, že
si domů zaslouženě odnesli bronzové medaile
a ani autogramiáda nebrala konce.
Turnaje byli letos doslova nabité legendami,
podle slavných bratrů se série turnajů jmenuje,
šestinásobný nejlepší střelec extraligy přijel na
autogramiádu a navíc máme to štěstí, že čtvrtou
třídu trénuje bývalý sparťanský hráč Jiří Nikl. Legendární útočník zvaný Bojar kluky a dvě holky
poprvé hrající tento turnaj na celé hřiště neúnavně povzbuzoval v šatně i na střídačce, pomáhal
jim číst hru a předával cenné zkušenosti.
Děti ze všech týmů teď čeká krátká přestávka
do května, kdy se vrata zimního stadionu opět
otevřou. Kluci a holky naskočí na umělou plochu a budou pokračovat v trénincích na suchu
a ty větší třeba i v inline hokeji. Hala je i v tomto období samozřejmě otevřená veřejnosti a je
možné si plochu pronajmout nebo si přijít zahrát
badminton.
Hana Bláhová

FOTO: Michal Marc

-- turnaj bratří Kobranovových 2018 - ročník
2010 při utkání s Novým Bydžovem --

Májové slavnosti
s Pramínkem
Kdy: neděle 13. 5.
Kde: Masopustní náměstí
Srdečně vás zveme na 19. ročník putovního
Poberounského folklorního festivalu Staročeské máje, který se jako již tradičně zastaví
v neděli 13. 5. 2018 na Masopustním náměstí v Mokropsech. V 15 hod. bude festival
zahájen průvodem krojovaných účastníků
a od 17.35 se představí Pramínek se dvěma
pásmy. Na závěr soubor zahraje a zazpívá ke
kácení májky.
Za FS Pramínek Magdaléna Voldřichová
www.praminekcernosice.cz
www.facebook.com/FSPraminek
-- K Májovým slavnostem neodmyslitelně patří
i vystoupení Pramínku. -FOTO: Ivan Látal
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-- turnaj bratří Kobranovových 2018 - ročník 2010 s hostem Milanem Novým --

Sousedská lodní samoobsluha je opět
v provozu
FOTO: archiv organizátorů

Klíč od branky komunitní úschovny loděk
(kánoí), pádla a vesty si můžete zapůjčit
v kavárně Bárka (Vrážská 326) od čtvrtka do
neděle v čase 10 - 20 hodin.
Úschovna se nachází v bývalé Chvojkově
plovárně, Dolní Černošice - Lipence, Nad
Jezem; za černošickou lávkou odbočit doprava, naproti tenisovým kurtům.
Kdokoliv by měl zájem zapojit se do provozování, údržby a jakékoliv další činnosti
kolem lodní samoobsluhy, je velmi vítán.
Informace, rezervace a pronájem tel.
773 508 882 nebo 607 700 002.

-- Pěkné počasí můžete opět využít
k projížďce na loďce. --

z města a okolí

Chystá se 15. Garage Sale!
Kdy: sobota 19. května
Kde: po celých Černošicích
V polovině května opět Černošice ožijí tradičními sousedskými prodeji mezi vraty! Na sobotu
19. května připadl den, kdy místní nabídnou ze
svých domovů, vrat i garáží věci, které jim doma
překáží, nedělají radost, neslouží jim nebo jim
nějak jinak otravují život. Pokud takové doma
taky máte, můžete své místečko registrovat
snadno k prodeji a na sobotu vše nachystat. Nemáte-li vrata, garáž nebo zahrádku odkud byste
své věci mohli prodávat, můžete opět využít prostor ve Zvonkové ulici. Tato varianta je primárně určena pro sousedy z bytů nebo prodejce
z okolních obcí. Snadná registrace probíhá tradičně na webu www.garagesalecernosice.cz,
kde se také dozvíte všechny potřebné informace
a tipy pro prodej i nákup. Před samotnou akcí
tam pak najdete přehlednou mapu všech pro-

Netradičně v ulicích Města Černošice
ZUŠ OPEN 24. května 2018
Základní umělecké školy po celé republice se
24. 5. 2018 znovu otevřou veřejnosti a černošická ZUŠ nebude výjimkou! Celodenní
happening ZUŠ OPEN v Černošicích nabídne
program na několika neobvyklých venkovních
scénách po celých Černošicích. Čeká vás
hudba, zpěv, tanec, výstavy i tvůrčí dílna.
Matkou myšlenky ZUŠ OPEN je Nadační
fond operní pěvkyně Magdalény Kožené, který
popularizuje základní umělecké školství, které
je u nás a na Slovensku, jako jediné v Evropě,
součástí státního vzdělávacího systému. Škola
vede mladé lidi k hudbě, tanci, dramatickému a výtvarnému umění. A to vše za příznivé
školné s kvalitními kantory. Čtvrtek 24. května
bude patřit ZUŠkám a jejich představení široké
veřejnosti.
Co jsme pro vás připravili?
Dopoledne jsou připraveny Koncertíky pro
nejmenší děti od 9.30 v hlavní budově ZUŠ
Černošice, Střední 403 a od 10.00 v kapličce
sv. Václava v Mokropsech. Jsme velmi potěšeni, že účast na zahájení černošického ZUŠ
OPEN přislíbila i patronka celého projektu
a černošická obyvatelka Alice Nellis. Srdečně
zveme děti z MŠ a samozřejmě i rodiče s dětmi, ze soukromých dětských klubů a center.
Po celé odpoledne bude otevřena kaplička
sv. Václava, kde můžete zhlédnout Výstavu
mladého umění – dětí z výtvarného oboru.
Od 14.00 se představí taneční obor v Domě
s pečovatelskou službou na Vráži s komponovaným pořadem lidového tance s názvem Pramínek pro všechny, kdo se umí radovat. Můžete se těšit nejen na předvedení pásem, ale
budete si s námi moci i zazpívat a zatančit.
Ve 14.00 také započne Výtvarné tvoření
v lodičkárně za černošickou lávkou (Chvojkovy
lázně). Jsme velmi rádi, že náš výtvarný obor
zaštítil nejen na ZUŠ OPEN, ale na celý rok,
vedoucí ateliéru malby Vysoké školy umělec-

koprůmyslové akademický malíř Jiří Černický, který taktéž přislíbil účast. Na místě se
také můžete těšit na performance Veroniky
Bromové.
Od 15.30 Bolleta hraje, zpívá a tančí, aneb
přijďte si posedět na zahrádku Bollety a užijte
si program sestavený ze slavných filmových
melodií, lidových písniček a mnoho dalšího
v podání žáků hudebního a tanečního oboru
a sboru Tutte le note.
Celý program zakončíme tradičně, a to pod
střechou Základní umělecké školy ve střední
ulici 403, ve vile U Kantůrků, kde škola od
roku 2002 sídlí. Od 19.00 vystoupí někdejší
žáci a žákyně školy, kteří nyní studují na konzervatořích a uměleckých vysokých školách,
a také učitelé školy.
Na všechny části programu je vstup zdarma, a pokud by nastala, nicméně doufejme,
že nenastane, nepřízeň počasí, všechny části
programu mají i svou mokrou variantu.
Akci organizuje ZUŠ Černošice a spolek
přátel a příznivců ZUŠ – Rodiče dětem – Čer-

dejů. Ve stejný den se v Hospodě Pod Lesem
v Komenského ulici bude konat Restaurant Day,
pochůzky po nákupech si můžete zpříjemnit
ochutnávkou indonéské nebo syrské kuchyně
anebo si osladit život nejlahodnějšími cupcaky
v okolí! Více o akci se dozvíte na str. 28 nebo na
facebooku události.
K prodeji na Garage Sale se registrujte nejpozději ve čtvrtek 17. května na www.garagesalecernosice.cz/registrace. Sousední Dobřichovice pak otevřou vrata v neděli 27. května.
FACEBOOK: @garagesalecernosice
INSTAGRAM:#garagesalecernosice
#ulovpoklad
Bára Nováková

nošice, z.s. Za podporu děkujeme Městu Černošice, Odboru školství, kultury a cestovního
ruchu MěÚ, Technickým službám, restauraci
Bolleta, vedení DPS, a všem rodičům, kteří
trpělivě, obětavě a dlouhodobě podporují své
děti ve studiu v Základní umělecké škole Černošice a najdou si čas i na pomoc při koncertech, vystoupeních, letních dílnách a dalších
akcích - velmi si vážíme vaší přízně.
Více o akci najdete na oficiálním webu
www.zusopen.cz a o černošickém programu
se dozvíte více na www.zuscernosice.cz/zusopen18/.
Hledáte na příští rok pro své děti smysluplnou náplň volného času? Má váš potomek zálibu ve zpívání, tvoření, hraní na hudební nástroj
nebo pohybu? Nevíte, kde hledat aktivity odpovídající vašim představám a zájmům vašeho
dítěte? Poznejte naší školu v rámci ZUŠ OPEN
a v červnovém IL najdete data přijímacího
řízení.
Za organizační tým
Magdaléna Voldřichová
www.zuscernosice.cz
www.zuscernosice.cz/spolek/
www.facebook.com/zuscernosice
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Mifun natočí na Jazz festivalu live CD
Kdy: středa 24. 5. od 18.00
Kde: Club Kino
Stalo se hezkou tradicí, že první večer mezinárodního festivalu Jazz Černošice v Clubu Kino
patří místnímu dětskému sboru Mifun a jeho
hostům. Letos to bude již po sedmé. Tento
rok mají ale děti o důvod víc, aby se na své
vystoupení připravily zvlášť pečlivě. Z koncertu
totiž bude pořízen profesionální záznam, který

sbor použije na své nové jazzové CD. Mifun se
svým týmem lektorů proto už směřuje všechnu
energii právě k tomuto vystoupení a kromě pravidelných zkoušek pořádá několik speciálních
workshopů, kde vedle zpěvu nechybí ani pohyb nebo angličtina.
Jaký tedy bude program jazzového večera?
Ještě před nástupem dětí vystoupí mladý klavírista Miloš Kunc a předvede publiku své oso-

bité improvizace známých standardů převážně
dvacátých a třicátých let minulého století. Pak
už se všichni mohou těšit na české i světové
hity v podání dětského sboru Mifun, sólistů
a doprovodné kapely. Chybět nebudou písně
od Jaroslava Ježka, Franka Sinatry nebo Henryho Manciniho, vše v originálních aranžích
Adama Koubka. O zpestření večera se ještě
postará moderátor, herec divadla Vosto5, Ondřej Cihlář.

Co Mifun absolvoval a co děti ještě čeká

Výlet do Komárova
a na župní slet
Kdy: sobota 9. června
Kde: o
 djezd 7.30 od černošického
nádraží
V sobotu 9. června 2018 se koná v Komárově u Hořovic župní slet. Z naší jednoty
zde budou cvičit seniorky ve skladbě Princezna republika a starší žactvo ve skladbě
Cirkus.
Myslíme si, že je to skvělá příležitost,
zejména pro seniory, spojit turistiku a zároveň se podívat na sletové vystoupení.
Proto Sokol organizuje autobusový zájezd.
Tak bude zajištěna doprava do Komárova
a zpět. Dopoledne můžeme věnovat turistice, v okolí Komárova vede pěkná naučná
stezka (délku trasy lze libovolně upravovat
od cca 3 do 8 km). Za návštěvu také stojí
muzeum s železárenskou expozicí a sletovou výstavou. Odpoledne se můžeme
připojit k ostatním divákům a sledovat jednotlivé sletové skladby nebo se zapojit do
sletového průvodu obcí.
Autobus bude přistaven 9. června v 7.30
u černošického nádraží a po ukončení sletu odveze cvičence a další účastníky akce
zpět do Černošic. Bude možnost nástupu i výstupu také na Vráži. Předpokládané
ukončení sletu je v 18 až 18.30 v Komárově, ihned poté by autobus odjel zpět do
Černošic. Cena výletu je 100 Kč.
Přihlášky a platby v hotovosti přijímá
Hana Fořtová.
Možnosti zaplacení: v sokolovně před
nebo po nácviku VG, tj. pondělí a středa
9 až 11 hodin, nebo v DPS v úterý před
9.30 nebo po 10.30, nebo po osobní
domluvě.
Zájemci posílejte SMS zprávu na 736
222 522 (na neznámá čísla neodpovídám)
nebo na sokol.cernosice@volny.cz.
Hana Fořtová
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Dětský sbor Mifun pravidelně vystupuje při různých regionálních slavnostech a setkáních. Letos už si zazpíval na Mokropeském masopustu
a Slavnostech Morany ve Všenorech. Chystá se
i na Královský průvod nebo na černošickou Mariánskou pouť. Sbor také spolupracuje s různými zahraničními hudebními tělesy. Nedávno vystoupil společně s frankfurtským sborem Kinder
und Jugendchor Maria Rosenkranz v pražském

hotelu Clarion, odkud je tato fotografie. Spolupráce bude pokračovat společnými zkouškami
a několika vystoupeními v červnu ve Frankfurtu
a poté vyvrcholí v srpnu účinkováním na mezinárodním festivalu věnovanému Leoši Janáčkovi,
jehož koncerty se uskuteční v Praze, v Beskydech na hoře Soláni a v Černošicích.
Jiří Polívka, dirigent dětského sboru Mifun

FOTO: archiv sboru Mifun

-- Mifun vystupoval v pražském hotelu Clarion. --

Sousedské setkání
Kdy: neděle 20. května, 15.00-19.00
Kde: Komenského ul.
Srdečně zveme všechny obyvatele ulice
Komenského na sousedské setkání v neděli 20. května od 15.00 do 19.00. Jídlo
a pití od vás pro vás i vaše sousedy. Sousedé z okolních ulic vítáni.
V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek nás kontaktujte na tel. č.: 602 295
740.
Na setkání s Vámi se těší
Voldřichovi, Václavkovi
a další spolusousedé,
kteří se na akci podílejí

z města a okolí

Dětský den / Jarmark / Královský průvod
Kdy: 2. června po celý den
Kde: Sportpark Berounka
V sobotu 2. června přivítáme v Černošicích opět
po roce Královský průvod, a stejně jako vloni
budeme slavit celý den. Odstartujeme v 9 hodin
ráno tradičním jarmarkem!
V 10 hodin zahájíme dětský den se spoustou
her a soutěžních stanovišť. Hlad a žízeň budete
moct zahnat u stánků s občerstvením. To vše
bude součástí historického jarmarku se spoustou prodejních stánků i dílen.
Královský průvod dorazí v odpoledních hodinách, císaře samozřejmě přivítáme velkolepým
ceremoniálem. Během dne se budeme bavit vystoupeními dětí z místních školek, různých souborů, šermířů, hudebníků a dalších. Konkrétně
se můžeme těšit na šermíře ze skupiny historického šermu Artus Thor a černošické skupiny
Nevers, pouliční divadlo Trakař, pěvecký sbor
Mifun atd. Celou slavnost zakončíme rockovým
koncertem.
Královský průvod
Chcete se vrátit do časů císaře a krále Karla
IV.? Užít si dobovou atmosféru, kostýmy a historické repliky? Začátkem června k tomu bude
příležitost. Průvod Karla IV. s korunovačními
klenoty volně navazuje na historickou tradici

poutě k svátku Kopí a Hřebů Páně spojené s vystavováním císařských korunovačních klenotů
v Praze. Letos, kdy si připomínáme 670 let od
založení Nového Města pražského, Pražské univerzity a počátek stavby hradu Karlštejna, vyjede Královský průvod již po dvanácté.
V průvodu uvidíte řadu replik historických reálií, kromě kopie říšských korunovačních klenotů
kupříkladu prapory zemí Koruny české, damaškový baldachýn z repliky látky ze 14. století nebo
Longinovo kopí. V roli císaře a krále Karla IV. se
opět objeví Karel Král a v letošním roce poprvé se k císaři připojí i mistr Theodorik, kterého
ztvární Vladimír Kabát.
A kde a kdy se můžete k průvodu připojit - ať
již v historickém kostýmu či bez něj? No přece
v sobotu 2. června v Parku Berounka u nás
v Černošicích, kam Královský průvod odpoledne slavnostně doputuje. Dále bude pokračovat
přes Mokropsy do Dobřichovic, kde stráví noc.
V neděli 3. června po 10. hodině se průvod vydá
z Dobřichovic přes Lety, Řevnice, Zadní a Hlásnou Třebaň na Karlštejn, aby za pevnými zdmi
hradu Karlštejna v Kapli sv. Kříže slavnostně uložil korunovační klenoty.
Dětský den a možnost se zapojit
Loňský ročník se moc povedl a účast byla

vysoká, jen soutěžními stanovišti prošlo za dopoledne přes 150 dětí! I letos Vám nabízíme
prostor na pódiu, realizaci soutěžního stanoviště pro děti, popř. prodejní stánek na jarmarku.
Zveme tedy všechny spolky, kluby, jednotlivce,
kdo máte zájem a chuť se zapojit, tady jsou
možnosti:
- program na pódiu (hudební a taneční spolky,
divadlo aj.);
- soutěžní stanoviště v rámci dětského dne
(sportovní spolky, rybáři, hasiči, skauti atd.);
- dílny/workshopy (výtvarné/umělecké spolky);
- jarmark (komukoliv, kdo by chtěl prodávat/
prezentovat své výrobky, nabízíme zapůjčení
stánku);
- v neposlední řadě je možné připojit se k průvodu (nabízíme možnost zajistit půjčení historických kostýmů).
Pro více informací o účasti na pódiu kontaktujte, prosím, Pavla Blaženína (email: pavel.blazenin@mestocernosice.cz, tel.: 602 200 817).
Pro více informací o soutěžních stanovištích
kontaktujte, prosím, Barboru Malou (email: mgr.
barboramala@gmail.com).
Podrobný program bude zveřejněn v příštím
vydání Informačního listu, na webu města a Facebooku ve skupině Kultura v Černošicích.
Pavel Blaženín

FOTO: archiv organizátora Královského průvodu

-- Královský průvod v Černošicích přivítáme nejprve ve Sportparku u Berounky, následně pak na Masopustním náměstí v Mokropsech. --

Humanitární sbírka
Diakonie Broumov

Seminář: Alzheimerova
nemoc a jiné typy demence

Kdy: pátek 11. 5. – 15.00 – 18.00, sobota 12. 5. – 8.00 -13.00
Kde: Dům s pečovatelskou službou na Vráži
Již tradičně proběhne v Černošicích humanitární sbírka pro občanské sdružení Diakonie Broumov. Jde o neziskovou organizaci, která
poskytuje sociální služby pro občany z kraje společnosti – materiální
pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.

Kdy: středa 2. 5. v 17.00
Kde: Club Kino
Ano, ztráta paměti či zmatené chování mohou být příznaky Alzheimerovy nemoci či jiného typu demence. Mnohdy jsou těžko rozeznatelné a bývají přehlíženy, což je důvodem opožděné diagnózy.
Nemocní nedokáží plnit jednoduché pracovní úkoly a častěji zapomínají. Trpí někdo z vašeho okolí podobnými příznaky? Chcete se
dozvědět více? Přijďte na přednášku v rámci cyklu Alzheimerova
nemoc a jiné typy demence, na téma AKTIVIZACE.
Přednáška je určena pečujícím rodinám a široké veřejnosti.
Přednášející Petra Petříková nám řekne, co a proč bychom měli
procvičovat a představí nám různé typy aktivizačních činností.
Účast na přednášce je zdarma. Přednáška je financována z projektu Evropského sociálního fondu z OPZ.

Přinést můžete: oblečení, lůžkoviny, ručníky, látky, domácí potřeby
– nádobí bílé i černé, skleničky, přikrývky, obuv, hračky i menší funkční elektrospotřebiče (např. rychlovarná konvice).
Všechny věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se
transportem nepoškodily.
Více informací o Diakonii Broumov najdete na www.diakoniebroumov.org.
Milena Paříková, členka Rady města Černošice

Farní charita Beroun
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Jazz Černošice 2018
pokračování ze str. 1

Vstupenky na všechny koncerty jsou v předprodeji v Club Kině od 1. dubna. Prosíme, věnujte
pozornost jazzovým stránkám www.jazzcernosice.cz, kde se dozvíte mnohem více.
Vážení přátelé umění, jazzu a dobrého vkusu,
těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme Vám opět
mnoho nezapomenutelných hudebních zážitků!
Za Jazz Černošice Michal Strejček

Program:
23. 5. – středa
17.00 / Park Berounka - Open Air / vstup zdarma
Gin in Jam
18.00 / Club Kino / vstup 100 Kč
Mifun

19.00 / Restaurace Pod Lípou / vstup zdarma
Nové struny - Tramp Swing
20.30 / Restaurace Bolleta / vstup zdarma
Dobré ráno blues band (CZ, USA)
24. 5. – čtvrtek
10.00 / Club Kino / vstup 80 Kč
Petra Vlková Trio - 1. koncert pro školy
11.00 / Club Kino / vstup 80 Kč
Petra Vlková Trio - 2. koncert pro školy
18.00 / Club Kino / vstup 80 Kč
Sbor ZUŠ Černošice - Dech Band
20.00 / Modlitebna Církve bratrské / vstup 120
Kč
Milan Svoboda
25. 5. – pátek
16.30 / Centrum Vráž Open Air / vstup zdarma
JJ Brass Band - Marching Band
hrající čundr-punk. Tento písničkářský styl,
který spojuje to nejlepší z obou slov, jež nese
v názvu, si můžete představit jako „veselej rokec“, jak napsal Golda z kapely Znouzectnost.
Vstup 100 Kč

Program květen 2018
čt 3. 5.
O Červené karkulce - pohádka pro školky
pá 4. 5. v 20.00
MadRide - koncert
MAD RIDE, skoro rodinná kapela z Hostouně
a Černošic, která hraje tzv. „Hostouňskej bigbít“ opět v Club Kině oslaví narozeniny většiny
členů bendu. Můžete se těšit i na dárek v podobě lehkého občerstvení. Večer zakončí legendární Řevnická kapela BEATON, která vám
zahraje k tanci či poslechu klasické rockové
fláky, které nemůžou na žádné oslavě chybět.
Všichni příznivci rockové muziky jste srdečně
zváni.
čt 10. 5. v 19.00
MaMaFest - koncert
Žena band, Jamaron, Mama Hotel
Žena band byl a je kapela hrající funky-rockovou hudbu s občasnou barvou orientálního
vesmíru.
Kapela Jamaron (Džamaron) funguje od roku
2013. Výjimečná je tím, že v jejím středu jsou
tři sourozenci, Ondřej, Marie a Jakub Dostálovi. Kapela si zakládá na procítěnosti textů a nestandardním pojetí koncertování.
MamaHotel je čtyřčlenná zbraslavská skupina

pá 11. 5. V 19.00
Club Kino Coctail night – otevření zahrádky
Zahradní párty s míchanými nápoji, grilováním
a hudbou. Grilované steaky, klobásy, míchané
nápoje. Vstup zdarma.
so 12. 5., 13.00-17.00
Václav Neckář Fan Club
so 12. 5. v 18.00
Narozeniny a jiné vylomeniny - oslava
Oslava narozenin všech, kteří se narodili v květnu – kdo má v květnu narozeniny, doražte do
Clubu - DRINK „Bacardi + Cola“ a malá pochutina ZDARMA. Music, movies, musical video clip, show and dancing – nebude chybět.
Vstup zdarma.
čt 15. 5. v 19.00
Dezinformace v médiích aneb jak vzniká
„blbá nálada“
Známý žurnalista pan Ondřej Kundra nás provede světem internetu a tištěných médií a upozorní na nástrahy, jež na některých z nich na
nás číhají. Vysvětlí, kdo může mít na jejich
šíření zájem a jak rozeznat seriózní zprávy od
falešných, co jsou “fakenews“ a co je to hoax.
Pokud také patříte k lidem, kteří přísahají na
své kritické myšlení, vzdělání a zdravý selský
rozum, je tahle přednáška přesně pro vás.
Přesvědčí vás, že to, zda naletíme na falešné
zprávy, nezáleží na inteligenci, vzdělání ani na

17.30 / Club Kino - ulice Karlštejnská - nádraží
Černošice tam a zpět Open Air / vstup zdarma
JJ Brass Band - Marching Band
19.00 / Club Kino / vstup 250 Kč
Šavle Meče Big Band - Ondřej Čtveráček Quartet - Eva Pilarová
26. 5. – sobota
10.00 / restaurace Bolleta - Open Air jazzová
snídaně / vstup zdarma
Jazz Elements
19.00 / Club Kino / vstup 250 Kč
Bulatkin, Mathisen, Zimring Project (RU, NO,
IZR) - Barbora Tellinger (JAR) - Minus123minut
27. 5. – neděle
20.00 / Club Kino / vstup v předprodeji 500
Kč, na místě 550 Kč
4TET
životních zkušenostech, ale na míře informovanosti a schopnosti vybírat si správné zdroje
informací. Vstup zdarma.
pá 18. 5. v 19.00
Hudební pátek na grilu - Long Silence
Zahradní párty v Club Kině. Grilované speciality, steaky, hermelín, domácí klobásky od
řezníka Krkovičky grilovaná zelenina a výborné
dipy.
Hudební specialita - Long Silence „Keep on
rockin´in the free world“ Bigbeat jak má být –
tak by se dala popsat hudba seskupení Long
Silence, kteří zahrají nejznámější ale i ty méně
známé pecky z bigbeatové historie.
Kateřina „Long“ Dlouhá - zpěv, akustická kytara, Míla „Prase“ Panocha - bicí, Michal Maričák
– baskytara, Cyril Křeček - sólová kytara.
Vše se odehrává na zahrádce Clubu Kino.
Nebude-li přát počasí, jdeme dovnitř. Vstup
zdarma.
so 19. 5., 9.00-17.00
Mifun - workshop
so 19. 5. v 20.00
Black Fox Night
Párty Clubu Kino v duchu Black Fox. Music 80
– 90 léta, light show. Drinky zdarma 1+1 Black
Fox. Vstup zdarma.
po 21. 5.
O šípkové Růžence - pohádka pro MŠ
út 22.5.
Jazz Černošice - akce z Jazzu v Club Kině
jsou uvedeny výše v samostatném programu.

Restaurant day - Ochutnejte svět… nebo ho pohostěte
kdy: 19. května, 10.00 - 16.00
kde: Restaurace Pod Lesem, Komenského
100, Černošice
Restaurant Day je den, kdy se může kdokoliv
stát kuchařem, cukrářem, baristou a otevřít si
vlastní restauraci. Do jedné takové Vás zveme
19. května v prostoru restaurace Pod lesem.
Buďte našimi hosty a přijďte ochutnat exotické dálky, poklady domoviny a splněné sny do re-
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staurace Sekarang, která pro vás na jeden den
otevře své brány v rámci celosvětové slavnosti
amatérských kuchařů. S radostí pro Vás připravíme ochutnávku indonéské a syrské kuchyně,
lahodnou kávu a dortíky.
Pokud se vám tedy v sobotu nebude chtít vařit, ale ochutnávat, nebo budete potřebovat načerpat energii na lov dalších pokladů při Garage
sale, přijďte nás potěšit a zastavte se na soto,

falafel či cupcake. A pokud se vám vařit či péct
chtít naopak bude, zapojte se a otevřete si na
jeden den svoji vlastní restauraci, nebo se přidejte k nám.
Další informace naleznete na https://www.
facebook.com/events /286516191884365/
nebo pište vagnerova.alenka@gmail.com.
Těšíme se na Vás,
Alena Vágnerová a Madeinsyria.cz

z města a okolí

Přehled akcí v Černošicích

květen
3. 5.

O Červené karkulce - pohádka pro školky

Club Kino

4. 5.

MadRide – koncert

20.00, Club Kino

10. 5.

MaMaFest – koncert; Žena band, Jamaron, Mama Hotel

19.00, Club Kino

11. 5.

Club Kino Coctail night – otevření zahrádky, grilování, hudba.

19.00, Club Kino

11. 5.
a 12. 5.

Humanitární sbírka Diakonie Broumov

pá 15.00-18.00, so 8.00-13.00, v DPS

12. 5.

Oslava založení hasičského sboru SDH Mokropsy

10.00-13.00, Nádražní ul. u mokropeského
nádraží

12. 5.

Václav Neckář Fan Club

13.00 – 17.00, Club Kino

12. 5.

Narozeniny a jiné vylomeniny – oslava

18.00, Club Kino

12. 5.

Rebelstyle Competition - mezinárodní soutěž v Rope Skippingu

Hala Věry Čáslavské

13. 5.

Májové slavnosti v Mokropsech

14.00-18.00, Masopustní náměstí

15. 5.

Dezinformace v médiích aneb jak vzniká "blbá nálada" – beseda se žurnalistou Ondřejem Kudrnou

19.00, Club Kino

18. 5.

Hudební pátek na grilu - Long Silence

19.00, Club Kino

19. 5.

FunRide - cyklistický závod

start u hřiště v Husově ul.

19. 5.

Garage Sale

po celých Černošicích

19. 5.

Restaurant day

10.00-16.00, restaurace Pod Lesem,
Komenského 100

19. 5.

Mifun – workshop

9.00 – 17.00, Club Kino

19. 5.

Bazar dětského oblečení a potřeb

16.30-19.00, Sokolovna

19. 5.

Black Fox Night

20.00, Club Kino

20. 5.

Hravý den s Mraveništěm

15.00-18.00, zahrada u Sokolovny

20. 5.

Sousedské setkání v Komenského ul.

15.00-19.00, Komenského ul.

21. 5.

O šípkové Růžence - pohádka pro MŠ

Club Kino

22. 5.

Jak sladit rodinný a pracovní život – přednáška

13.00-16.00, MC Mraveniště

22. 5.

Jazz Černošice - zahajovací párty večer

20.00, Club Kino

23. 5.

Jazz Černošice – Gin in Jam – open air koncert

17.00, Park Berounka

23. 5.

Jazz Černošice – Mifun

18.00, Club Kino

23. 5.

Jazz Černošice – Nové struny – Tramp Swing

19.00, restaurace Pod Lípou

23. 5.

Jazz Černošice - Dobré ráno blues band

20.30, restaurace Bolleta

24. 5.

ZUŠ Open – Koncertíky pro nejmenší (9.30 v ZUŠ a 10.00 v kapličce sv. Václava), výstava
dětí z výtvarného oboru (kaplička sv. Václava), taneční obor (14.00 v DPS), výtvarné tvoření
v lodičkárně (14.00, Chvojkovy lázně), vystoupení hudebního a tanečního oboru + Tutte le
note (15.30, Bolleta); 19.00 zakončení v ZUŠ

na různých místech v Černošicích

24. 5.

Jazz Černošice - Petra Vlková Trio - koncert pro školy

10.00 a 11.00, Club Kino

24. 5.

Jazz Černošice - sbor ZUŠ Černošice - Dech Band

18.00, Club Kino

24. 5.

Jazz Černošice – Milan Svoboda

20.00, Modlitebna Církve bratrské

25. 5.

Jazz Černošice – JJ Brass Band – Marching Band – open air koncert

16.00, Centrum Vráž

25. 5.

Jazz Černošice – JJ Brass Band – Marching Band

17.30, od Club Kina k nádraží a zpět

25. 5.

Jazz Černošice - Šavle Meče Big Band - Ondřej Čtveráček Quartet - Eva Pilarová

19.00, Club Kino

26. 5.

Jazz Černošice – Jazz Elements – open air jazzová snídaně

10.00, restaurace Bolleta

26. 5.

Jazz Černošice - Bulatkin, Mathisen, Zimring Project (RU, NO, IZR) - Barbora Tellinger (JAR)

19.00, Club Kino

26. 5.

Přednáška Včelařského spolku

14.00, Městský sál na Vráži

27. 5.

Jazz Černošice - 4TET

20.00, Club Kino

30. 5.

Zasedání zastupitelstva

Club Kino

1. 6.

Jak si děti hrály přes 100 lety aneb dětský den trochu jinak

15.00-17.00, nad Náměstím 5. května

2. 6.

Dětský den / Jarmark / Královský průvod

od 9.00 po celý cen, Sportpark Berounka

červen

2. - 3. 6. Mistrovství České republiky v gymnastice
9. 6.

Výlet do Komárova a na župní slet – organizuje Sokol

Hala Věry Čáslavské
7.30 od černošického nádraží
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z města a okolí

Jak si děti hrály před 100 lety
aneb dětský den trochu jinak

kdy: 1. června, od 15 do 17 hod
kde: v Černošicích, nad Náměstím 5. května
Přijďte si užít dětský den trochu jinak. Čeká vás cvrnkání kuliček, tlučení špačků, koulení obruče, výroba míče hadráku, zatloukání hřebíků,
skákání přes lano, závody v pytlích, chůdy, vlček a další. Připraveno
bude i drobné domácí občerstvení od sousedů. Vstup je zdarma.
Pořádají: spolek Čolek
se sousedy z Náměstí 5.
května a se studenty The
Redbrick House. Chcete-li se zapojit, napište
nám: info@spolekcolek.
cz
Za pořadatele
Hanka Jelínková

-- Hry dětí - ilustrace
Marie Fischerová
Kvěchová, 1924 --

Ateliér Hany Bláhové v Černošicích
si Vás dovoluje pozvati na výstavu obrazů

,, Maluji, malujeme, malují ‘‘
u příležitosti oslav 100. výročí založení republiky
Vystavující: Jiřina Filingerová, Jitka Jandáková, Anouk Kristl, Emily
Kristl, Josef Bláha, Michal Ševčík, Michaela Pavlová, Jana Zelinková,
Marcela Zelinková, Hana Bláhová
Vernisáž výstavy se uskuteční v sobotu 18. srpna 2018 v 16 hodin
v kapličce sv. Václava v Černošicích-Mokropsech. Úvodní slovo pronese Ing. Jana Zelinková, Ph.D. Výstava bude zpřístupněna veřejnosti od 19. srpna - 8. září 2018 denně od 10-12 a 13-17 hodin
Akce probíhá pro záštitou města Černošice.

Nové knihy v městské knihovně v Černošicích
Beletrie:
BOUKAL, Tomáš: Hřbitov nevěst – román
založený na skutečné události a osobních zážitcích českého etnografa, odehrávající se na
Sibiři;
ELWOOD, Nula: Co zbylo z mojí sestry – anglický, napínavý a mrazivý román, s místy hororovými prvky;
FERRANTE, Elena: Geniální přítelkyně. Příběh ztracené holčičky – 4. závěrečný díl, příběh o přátelství dvou žen, Lily a Eleny;
FRANCES, Michelle: Přítelkyně – napínavý
psychologický thriller, kniha je označována za
nejúchvatnější příběh tohoto roku a ve světě se
okamžitě stala bestsellerem;
HONEYMAN, Gail: Eleonor se má vážně
skvěle – skotský psychologický román;
MEACHAM, Leila: Alyin dům – román pro
ženy;
MOORE, Kate: Felix z nástupiště č. 1 - příhody nádražní kočky a jejích kolegů ze severoanglického městečka;
MORIARTY, Liane: Šílené výčitky – australský společenský román;
PACNER, Karel: Kosmonauti na pokraji
smrti. Rizika vesmírných letů – autor ve své
knize popsal osudové okamžiky, během nichž
kosmonauti zdolávali nepředvídatelné nástrahy.
Věhlasný populizátor vědy Karel Pacner odkrývá
chvíle, kdy kosmonautům hrozilo smrtelné nebezpečí, a oni ho svým ohromným úsilím a improvizací zvládli, ale i tragédie, kterým se nedalo
zabránit;
PÁNEK, Josef: Láska v době globálních klimatických změn – vítězná kniha v anketě Magnesia Litera za prózu. Kniha vypráví o globální
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vesnici zvané Země, ilogičnosti rasismu, nevyzpytatelných cestách srdce a nakonec i o globálních klimatických změnách;
POLÁCH, Antonín: Bratři ze Soluně – historický román, pohnuté životní osudy moravských
věrozvěstů Cyrila a Metoděje;
TOWLEN, Amor: Gentleman v Moskvě – historický román, hlavní postavou je hrabě Rostov,
který s moudrostí, humorem a elegancí vzdoruje každodenní absurditě;
WALTEROVÁ BENEŠOVÁ, Barbora: Dívka,
která ztratila budoucnost – skutečný příběh,
knížka volně navazuje na knihu Dívka, která nesměla mít sny. Hlavní hrdinka je mladá africká
žena Kehko.
Naučná literatura:
DUDA, Zbyněk Miloš: S odvahou v srdcích
– portréty významných vojenských a politických
osobností českého národa, které se aktivně zúčastnili I. světové války. Sledujte barvité osudy
vojáků v rakousko-uherských službách, legionářů i vojáků, kteří přijali službu po I. světové válce
v nově se rodící čs. Armádě;
KMENTA, Jaroslav: Padrino Krejčíř – Afričan – život a nekalé praktiky Radovana Krejčíře
v Jihoafrické republice;
WOHLLEBEN, Peter: Tajný život stromů: co
cítí a jak komunikují: objevování fascinujícího světa – kniha o nečekaných skutečnostech
v životě stromů: stromy mají paměť, předávají si
informace, pociťují bolesti, dokonce mohou dostat i úpal a časem se jim tvoří vrásky;
WOODS, Thomas E.: Jak katolické církev
budovala západní civilizaci – historická monografie profesora Thomase E. Woodse, přináší

alternativní pohled na úlohu katolické církve ve
vývoji západní civilizace a jejího kulturního vlivu.
Pro děti a mládež:
Kniha pro správné kluky – knížka pro menší
i větší kluky, kde najdou mnoho rad do života,
jak přežít extrémní situace a jak se stát hrdinou,
když už jiní propadají panice;
Sněhulák Míša – první čtení;
BRYANT, Bonne: Dívky v sedlech – příběhy
o koních;
DITERLIZZI, Tony: Kronika rodu Spiderwicků – dobrodružná knížka pro děti od 8 let;
JOHNSON, Pete: Mí praštění rodiče – vtipná
knížka psaná formou deníku, pro děti od 9 let;
ŘÍZEK, Tomáš: Auta – leporelo pro nejmenší;
STARÁ, Ester: Žvanda a Melivo. Cvičení pro
rozvoj slovní zásoby – knížka pro děti předškolního a mladšího věku má za cíl zábavnou
formou rozvíjet slovní zásobu a jazykový cit;
TODD-STANTON, Joe: Artur a zlaté lano –
komiks pro děti od 10 let.

Otevírací doba v knihovně:
Pondělí: 9.00–11.30
12.30–18.00
Středa:
9.00–11.30
13.00–19.00
Čtvrtek: 		
12.30–16.00
Pátek:
9.00–11.30
naše telefonní číslo: 221 982 562,
knihovna@mestocernosice.cz,
on–line katalog knihovny
www.mestocernosice.cz nebo na
www.naseknihovna.cz/cernosice

z města a okolí / inzerce

Okénko do světa spisovatelů
Historické romány:
Cubeca, Karel – Kdo probudí
hvězdy;
Cronin, A.J. – Křižákův hrob

Detektivní romány:
Clark, M.H.;
Cole, Martina;
Connellly, Michael;
Cornwell, Patricia;
Crombie, Deborah

Válečné romány:
Coyle, Herold- Děti boží;
Cílek, Roman;
Cimický, Jan – Oběti života
Fantasy literatura:
Clark, Susanna;
Collins, Susanne – Hunger Games

Romány pro ženy:
Cartland, Barbara – historické milostné romány; Z lékařského prostředí:
Collins, Jackie;
Clem, Bill;
Coulter, Catherine
Clement, Peter;
Cook, Robin;
Špionážní romány:
Crichton, Michael
Clancy, Tom;
Cussler, Clive

Humorné romány:
Canfield, Jack;
Clarke, Stephen
Pravdivé příběhy:
Cojean, Aninek – K
 ořistí v Kaddáfího harému

Řádková inzerce
• Darujete koťátko? Máme zájem
o koťátko (kočičku). Lokalita:
Černošice a okolí. Prosím nabídněte na tel.: 775 288 925
• Dvousedadlový skútr MP Korado Solana 50 modrý, ujeto
1787 km, technická do 2020,
cena dohodou, možnost odprodeje 2 helem, kontakt housteckyj@volny.cz, 721607543
• Mladý pár koupí byt/dům v této
lokalitě. Nabídněte. 776081912,
pz1982@email.cz

25 let na Mysu dobré naděje
V letošním roce slaví 25 let činnosti neziskové sdružení žen ALEN, sídlící
v Praze. ALEN pomáhá všem ženám, které onemocněly rakovinou prsu,
bez ohledu na jejich trvalé bydliště. V současné době má 105 členek. Ženám, které prodělaly rakovinu a následně prošly náročnou onkologickou
léčbou, ALEN pomáhá vrátit se co nejdříve do normálního života.
Členky ALEN se pravidelně schází 1x za měsíc na společné schůzce
s odbornou přednáškou, jednou týdně chodí plavat a cvičit do bazénu vždy pod dohledem odborného pracovníka, chodí na vycházky a výlety, do
divadel a na další kulturní i společenské akce. ALEN pro ně za 25 let své
činnosti připravil více jak 100 rekondičních pobytů s odborným rehabilitačním programem a 25 víkendových pobytů.
Kromě péče o nemocné ženy se členky ALENu aktivně zapojily i do
boje proti rakovině, věnují se prevenci rakoviny prsu. Máme mezi sebou

ženy, které jsou odborně vyškoleny a přednášejí o důležitosti samovyšetření prsu. Přednáška je doplněna názornou ukázkou na výukovém modelu,
kterému říkáme FANTOM. Každý z účastníků přednášky si sám pod dohledem zkušené edukátorky může na modelu samovyšetření vyzkoušet.
O činnosti spolku ALEN se můžete více dozvědět na http://alen.tym.cz.
Do svého kolektivu rády přijmeme všechny ženy, které pomoc potřebují.
Poskytneme jim základní poradenské služby a rady žen, které mají vlastní
zkušenost s tímto onemocněním.
Děkujeme Městu Černošice za podporu a poskytnutí dotace k zajištění
těchto sociálních služeb.
Za spolek ALEN Hana Kudelová
Telefon: 722 909 460 - ráda zodpovím vaše případné dotazy

inzerce

DOMÁCÍ PRÁCE
HLÍDÁNÍ DĚTÍ DO 2 LET VĚKU
PÉČE O SENIORY
Věra Tel. 608 35 35 77

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

Kateřina Kuťáková

Kadeřnictví

dámské
pánské
dětské

Otevřeno denně 9.00-19.00 hod. (na objednání)
Dr. Janského 438 (vedle samoobsluhy)
Černošice - Mokropsy

Tel. 730 899 322

MUDr. Šárka Bílková
Černošice, Měsíční 1943
Objednání na tel. 603 142 199

Komplexní vyšetření v oboru INTERNÍHO LÉKAŘSTVÍ:
léčba krevního tlaku, srdce, cév, žil, zažívacího traktu, plic
a dýchacích cest, ledvin a močových cest, metabolické poruchy
krevních tuků, onemocnění cukrovkou, štítné žlázy, osteoporózy,
poradna pro obezitu.

ULTRAZVUKOVÁ DIAGNOSTIKA
Předoperační vyšetření, vyšetření těhotných,
vyšetření na zdravotní průkaz, řidičský průkaz apod.
Smlouvy se zdravotními pojišťovnami
Není požadováno doporučení k vyšetření
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