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Sázení lípy a odhalování citátu TGM u Haly Věry Čáslavské
2x FOTO: Vladimír Dousek

Na svatého Václava 28. září proběhla v areálu mokropeské
školy slavnost k zasazení Stromu republiky a odhalení Masarykova oblíbeného citátu (Masarykovo jméno škola nesla od
svého otevření v roce 1930). Připomněli jsme si tak stoleté
výročí naší republiky.
Slavnosti, kterou zorganizovali členové Černošické společnosti letopisecké, se zúčastnila spousta zdejších obyvatel i hostů. Odpolednem provázela slečna Magdaléna Voldřichová, tři jednotlivá stanoviště byla uvozena
slavnostními fanfárami v podání Davida Kubeše. Členky věrné gardy černošického Sokola speciálně pro tento den secvičily Českou besedu, kterou
zatančily hned v úvodu slavnosti. V rámci programu dále zazpívala děvčata
z folklorního souboru Pramínek a vystoupila herečka Vlasta Žehrová, která
přečetla úryvek z Jiráskovy Lucerny. 
pokračování na str. 16

-- Nově zasazený Strom republiky posvětil farář Zdeněk Skalický. --

-- Při odhalení Masarykova citátu promluvil o našem prvním prezidentovi
spisovatel Pavel Kosatík. --

z radnice

Zprávy
z městské
policie

denci přestupků a nebyl v posledních třech
letech odsouzen za majetkový delikt. Z tohoto
důvodu strážníci celou věc vyřešili v příkazním
řízení uložením pokuty. O události byl sepsán
úřední záznam, který bude zaznamenán v evidenci přestupků. V případě opakování krádeže
teď bude muži hrozit již vyšší sankce.

Alkohol za volantem

Graffiti

Dne 7. 10. v 03:35 hod. v blízkosti restauračního zařízení Club Kino Černošice bylo
strážníky Městské policie Černošice zastaveno vozidlo, které odjíždělo z akce ve výše
uvedeném zařízení a to z důvodu, že se strážníkům nezdál styl jízdy tohoto vozidla. Při kontrole na přítomnost alkoholu v dechu řidiče se
potvrdilo, že řidič před jízdou požil alkoholický
nápoj. Řidič strážníkům sdělil, že těsně před
jízdou vypil dvě piva. Na místo byla přivolána
hlídka PČR, která si celou věc převzala k dalšímu šetření.

Dne 9. 10. v dopoledních hodinách při provádění hlídkové činnosti ve městě Dobřichovice byla hlídka Městské policie Černošice
zastavena mužem, který ji upozornil na graffiti,
které se pravidelně objevují v průchodu z ulice 5. května do ulice V Zahradách skrz bytový
dům č.p. 1084.
Dále uvedl, že když zmíněné grafity odstraní,
tak další den v čase 07:30 až 8:00 hodin jsou
opět na místě. Jedná se o tzv. tagy (nápisy)
v počtu dvou kusů. Hlídka dorazila k průchodu, kde zadokumentovala graffiti a z důvodného podezření, že by toto kreslil některý z žáků
blízké základní školy v Dobřichovicích, požádala ředitele školy, kterému předala fotodokumentaci s tím, že pokud by některá z učitelek
této školy něco podobného viděla u žáků, aby
ihned vyrozuměl MP Černošice. Následujícího
dne zavolal ředitel ZŠ Dobřichovice, že má
podezření na dva žáky osmého ročníku, kteří
by se mohli dopustit výše uvedeného jednání.
Strážníkům byl předán kontakt na jejich rodiče. Šetřením v místě bydliště se jeden z žáků

Krádež v prodejně
Dne 4. 10. v 17:31 hod. vyjela hlídka Městské policie Černošice do prodejny Albert v Černošicích z důvodu zadržení podezřelé osoby
z krádeže zboží v této prodejně. Po příjezdu na
místo bylo šetřením zjištěno, že krádeže se dopustil 50letý muž, který odcizil zboží v hodnotě
566 Kč. Muž odcizené zboží dobrovolně vydal. Dále bylo zjištěno, že pachatel přestupku
nemá dosud evidovaný žádný přestupek v evi-

přiznal a přislíbil odstranění nápisů a neopakování takového jednání. S ohledem na nízký věk
pachatele nebylo možné věc projednat jako
přestupek proti majetku.

Poctivá nálezkyně
Dne 11. 10. v 09:50 hod. byla strážníkům
Městské policie Černošice předána prodavačkou prodejny Penny market v Černošicích
nalezená finanční hotovost ve výši 3.000 Kč.
Nález předala na prodejnu paní M.D. z Vráže,
která finanční obnos nalezla před prodejnou.
Nález byl zveřejněn na úřední desce města
Černošice https://www.mestocernosice.cz/
mesto/mesto-cernosice/mestska-policie/
nalezy/ a prodavačka byla požádána, v případě, že by se v prodejně někdo ptal po ztracených penězích, aby mu byl předán kontakt na
městskou policii. Dne 15. 10. se na služebnu
Městské policie Černošice dostavil muž, který
věrohodně prokázal, že nalezené peníze ztratil
a nález mu byl oproti podpisu předán. Zároveň
byl muži se souhlasem nálezkyně předán její
telefonický kontakt, aby mohl paní osobně poděkovat. Je vidět, že se v našem městě najdou
poctiví jedinci, kteří myslí na druhé a i v případě nalezení peněz nekoukají na vlastní prospěch, peníze si nenechají pro svou potřebu,
ale nález řádně ohlásí a předají. Tímto nálezkyni mockrát děkujeme.
Otmar Klimsza,
ředitel Městské policie Černošice

Technické služby v nesnázích aneb Zima začíná
V odboru technických služeb již několik měsíců
přetrvává nedostatek pracovníků.
Namísto plánovaných 15 zaměstnanců je
nás jen 11 a nedaří se nám volná místa obsadit.
S nadcházejícím zimním obdobím a s ním spojené zimní údržby nastává pro nás kritická situace,
zejména v úklidu chodníků. S počtem lidí, které

máme, nejsme schopni okamžitě po spadu sněhu nebo při vytvoření námrazy uklidit město tak,
jak je dáno plánem zimní údržby.
Jsme si vědomi toho, že úklid chodníků patří
k povinnostem města, ale přesto si dovolujeme
oslovit i vás občany, pokud jste ochotni přiložit
také ruku k dílu a pomoci nám. Věříme, že úklid

malé části chodníku před Vaší nemovitostí není
zase tak přílišnou zátěží, bude ku prospěchu
všem, a Vám bude patřit náš velký dík za Vaši
ochotu a obětavost.
Děkujeme za pochopení.
Renáta Petelíková, vedoucí odboru Technické
služby

Blíží se čas přezouvání pneumatik.
Ojeté pneumatiky již neodebíráme!
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, stanovuje mimo jiné povinnost výrobcům pneumatik
zřídit místa zpětného odběru. Místa zpětného
odběru pneumatik musí být stejně dostupná
jako místa prodeje pneumatik, což znamená,
že se musí jednat také o místa veřejně přístupná. Místa zpětného odběru musí být viditelně
označena a zpětný odběr musí probíhat bez
nároku na úplatu (zdarma), bez vázanosti na
koupi nové pneumatiky či jiné služby. Výrobce

musí pneumatiky od konečného uživatele odebírat bez rozdílu jejich značky nebo typu.
V Černošicích je místem zpětného odběru
pneumatik Pneuservis Červený, U Vodárny
1450.
V případě, že budete chtít využít některé
z uvedených míst zpětného odběru a budete
odmítnuti nebo se setkáte s problémy při provedení zpětného odběru ze strany provozovatele místa, prosím, kontaktujte pracovníka Od-

boru odpadů petra.choutkova@mzp.cz, nebo
zašlete přímo podnět na ředitelství České inspekce životního prostředí.
V souvislosti s výše uvedeným sdělením,
a z důvodu nemalé finanční zátěže, nebudeme
ve sběrném místě Technických služeb Černošice odebírat ojeté pneumatiky. Prosíme o nakládání s nimi dle tohoto postupu.
Renáta Petelíková,
vedoucí odboru Technické služby
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Jednou větou...
• Na konci října skončila ve funkci tajemnice paní
B. Budková – hledáme nyní nového vedoucího
pro celý tým zhruba 220 zaměstnanců Městského úřadu Černošice. Více informací najdete na
jiném místě tohoto IL a také na webové stránce
města.
• Po „zrušení místní příslušnosti“, což v úřednické hantýrce znamená, že pro občanský průkaz,
cestovní pas nebo řidičský průkaz už nemusíte jen
na „svůj“ úřad, výrazně poklesl počet klientů na
našem pražském pracovišti v Podskalské. Mnoho
lidí si pro doklady začalo chodit na pražský magistrát nebo na úřady městských částí (v našem
případě často Radotín). Zatím se nepotvrdilo, že
naopak k nám do Podskalské začnou chodit ve
větším počtu obyvatelé Prahy… Důsledkem bylo
mírné snížení počtu pracovníků na těchto agendách a zčásti jejich převedení na jiné činnosti, kde
naopak zaznamenáváme nárůst. Když vyrazíte na
naše pracoviště do Podskalské, vyřídíte své záležitosti bez čekání - a s úsměvem, jak dokládá přiložený děkovný dopis (v rámečku) jednoho klienta.
• 10. října proběhlo v úseku nově opravené krajské komunikace poblíž železářství U Koníčků kontrolní měření na základě našeho podnětu z konce
loňského roku, že jsou zde výrazné nerovnosti.
Měření planografem a latí potvrdilo, že kvalita je
v některých místech nevyhovující a firma bude
muset provést nápravu. Na nedávný dopis paní
hejtmance Pokorné Jermanové žádající o urychlení rekonstrukce nám zatím nepřišla odpověď.

Fotosoutěž
Více než půl roku se nám na městském serveru
scházely fotografie zasílané šikovnými místními
fotoamatéry a fotonadšenci do soutěže O fototalent Černošic. Některé z nich jsme zveřejnili v Informačním listu a na facebokoovém profilu města
jako „ochutnávku“ a motivaci do soutěže i pro další. Soutěž jsme uzavřeli v avizovaném termínu na
konci září. Přihlásilo se na padesát fotografů s téměř 250 fotografiemi!
Přihlášené snímky jsme poslali členům odborné
komise složené z šesti profesionálních nebo poloprofesionálních fotografů, místních nebo s vazbou
na Černošice - Vladimír Dousek, Ivan Látal, Petr
Kubín, Patrik Nguyen, Katarina Čechovská a Veronika Kurelová. Ti ze všech přihlášených snímků
vybrali zhruba čtvrtinu, které posunuli do druhého
kola. Tam je bude porota dále hodnotit a vybere
ty nejlepší, a zároveň tento předvýběr zveřejníme
k hlasování veřejnosti.
Pokud chcete podpořit místní fotografy, výběr

I pražské pracoviště MěÚ Černošice
dělá našemu městu dobré jméno:
Dobrý den,
chtěl jsem vyslovit pochvalu za perfektní organizaci a profesionální přístup pracovníků na MěÚ
Černošice, pracoviště Podskalská 1290/19,
Praha 2. Měl jsem již třetí možnost při žádosti
o mezin. řidičský průkaz setkat se s neuvěřitelně příjemnými a profesionálními službami na
vašem pracovišti Správního odboru. Počínaje dobře fungujícím systémem Webcall, přes
neuvěřitelně milá děvčata v informacích, která
lidem pomáhají i s focením v kabince průkazových fotografií, na přepážce jsem se dostal do
ruky neuvěřitelně rychlé, milé a precizní paní D.
V., na pokladně se dáma usmívala a moji už tak
dobrou náladu ještě zlepšila. Vyřízení včetně
fotky a dvou přepážek trvalo snad deset minut.
Vyřizoval jsem u vás OP, ŘP i další dokumenty
a já i moje rodina jsme byli vždy velice spokojeni s vašimi službami.
Děkuji, díky vám nemám strach chodit po úřadech, ba naopak na pracoviště v Podskalské
se přímo těším.

požadovat důraz na co nejkratší dobu rekonstrukce, a pokud možno během letních prázdnin, protože jak částečná uzavírka uvnitř města (v blízkosti
přejezdu) tak kompletní uzavírka úseku mezi poli,
tj. „v extravilánu“, bude na této vytížené hlavní
spojce na Prahu jistě působit značné dopravní
komplikace.
• „Pokud opravdu chcete situaci na trati 171 vyřešit, je nutné se zasadit o co nejrychlejší realizaci
modernizace trati 171, čemuž jistě ve Vaší pozici
můžete zásadně pomoci. Po dokončení stavby
se zlepší parametry tratě a především se výrazně
zmenší počet závad a výluk na této trati a tím se
značně zlepší plnění jízdního řádu…“ – píše se
v odpovědi z Generálního ředitelství České dráhy
s.p. na naši další stížnost na zpoždění a zastaralé
soupravy na trati Praha-Beroun. Celé znění stížnosti i odpovědi najdete na městském webu v sekci Projekty, Strategické záměry, Rekonstrukce železnice – na samém dolním konci stránky. Píše se
v ní také o očekávané eliminaci zpoždění s novým
jízdním řádem, kdy budou mít vlaky výrazně delší čas na obrátky v konečných stanicích, tj. větší
rezervu.

Poděkování

M. Sedláček, Roztoky

• Kraj začal připravovat také budoucí rekonstrukci krajské silnice II/115 v úseku od železničního
přejezdu na Radotínské ulici až k železničnímu
přejezdu v Radotíně, a současně v Dobřichovicích. Projektovou dokumentaci připravuje společnost Mott MacDonald. Realizaci lze očekávat
zřejmě nejdříve v roce 2020. Budeme za město

Děkuji Základní umělecké škole, tedy všem účinkujícím dětem i dospělým, učitelům i paní ředitelce
Plzákové, za skvělé výkony a zajímavě sestavený
program koncertu na oslavu 100. výročí republiky
a 65. výročí ZUŠ.
Filip Kořínek, starosta (Věci černošické)
filip.korinek@mestocernosice.cz

nejlepších fotografií si můžete prohlédnout na adrese www.mestocernosice.cz/fototalent - a hlasovat pro svého favorita. Autor fotografie s nejvyšším počtem hlasů získá finanční odměnu ve výši
3.000 Kč. Vítězné fotografie – z hlasování odborné poroty i od veřejnosti - hlavně budou v budoucnosti k vidění, jak jsme již ohlásili, v tištěné městské
publikaci - a možná nejen to.
Jelikož jsme v soutěži získali spoustu opravdu
krásných a kvalitních snímků, plánujeme z několika
vybraných vytvořit fotokalendář na rok 2019. Několik fotografií možná ozdobí budoucí radnici ve vile
Tišnovských, kde návrhářka interiéru přímo počítá
s využitím lokálních motivů jako dekorace. Uvažujeme také o výstavě místních profesionálních fotografů a v rámci této výstavy by jedna sekce mohla
být věnovaná nejlepším kouskům z této soutěže
pro místní amatérské fototalenty…
Ještě jednou děkujeme všem, kteří se do soutěže zapojili! Vítěze a nejlepší kousky vám představíme také v některém z příštích čísel IL.
Filip Kořínek

Možnosti hlasování veřejnosti pro
nejlepší fotografii z Černošic a okolí
1. Používáte-li Facebook, dejte „like“
svému favoritovi v Albu s názvem FOTOSOUTĚŽ na profilu Město Černošice;
toto hlasování budeme brát jako hlavní
a v případě nejasností rozhodující.
2. Pokud Facebook nepoužíváte, můžete se na fotografie podívat na www.
mestocernosice.cz/fototalent a hlasovat zasláním čísla fotografie na email
adela.cervenkova@mestocernosice.
cz nebo smskou na tel. 602 342 655;
v emailu musí být výslovně potvrzeno,
že nepoužíváte Facebook a nehlasujete
dvakrát.
3. Pokud nejste uživatelem internetu,
můžete zajít do městské knihovny (informace o otvírací době najdete na str.
35) a hlasovat přímo u paní Ireny Šilhánkové, naší knihovnice.

Program Dešťovka otevřen v plné míře i obyvatelům Černošic
Dotační program Dešťovka Národního programu
Životní prostředí pro majitele a stavitele rodinných, rekreačních a bytových domů nabízí příspěvek na zachytávání srážkové vody na zálivku,
případně k dalším opatřením. Doposud v Černošicích nebylo možné čerpat dotaci na základní
systém, tedy „pouze“ zachytávání srážkové vody
určené k zalévání zahrady. Tento základní kámen
mohly využívat pouze určité obce. Od 1. 10.
2018 však došlo ke změně a nyní lze žádat i na
nádrže na zalévání zahrad. Uvolnil se i rozsah
podporovaných nádrží / jímek.

Níže výběr novinek v programu Dešťovka od
1. 10. 2018:
• O dotaci na základní systém – akumulaci
srážkové vody k zalévání zahrady – mohou nově
žádat domácnosti ze všech obcí z celé republiky
(doposud byla určena jen pro domy z tzv. suchých obcí).
• Příspěvek na kterýkoliv ze tří podporovaných
systémů mohou získat i majitelé obytných rekreačních domů, které slouží k trvalému bydlení.
• Proměnná část dotace se přiznává i v případě, že jsou použity nestandardní výrobky, např.

stávající nepoužívané jímky k akumulaci dešťové
vody.
• Při podání žádosti spolu s potřebnými dokumenty elektronickou cestou (tj. přes informační
systém programu nebo datovou schránku) není
již nutné dokládat dokumenty v listinné podobě.
Více informací o jednotlivých opatřeních a podání žádosti o dotaci naleznete na přehledném
webu: www.dotacedestovka.cz.
Monika Formáčková,
projektová manažerka
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Ze 132. jednání Rady města Černošice (24. 9. 2018)
Odbor investic a správy majetku
• Stavební úpravy a přístavba budovy č.p.
259 Karlštejnská, Černošice - Dodatek č. 6
k SoD č.358/2016, dohoda o ukončení SoD
a zahájení zadávacího řízení pro výběr zhotovitele etapy dokončení stavby a venkovních úprav areálu.
Rada města Černošice bere na vědomí
1) provedení nezbytných stavebních prací na
stavbě Stavební úpravy a přístavba budovy
č.p.259 a změn dle přiložených změnových
listů č. 23, 25, 26, 36, 37, 38, 39, 44 a 45,
2) v souvislosti s rozdělením stavby Nová radnice - Stavební úpravy a přístavba budovy č. p.
259 Černošice na dvě etapy, nutnost ukončení
stávajícího smluvního vztahu mezi městem Černošice a společností Metall Quatro, s. r. o., IČO
61538213 se sídlem č. p. 600, 431 59 Vysoká
Pec, dohodou o ukončení smlouvy; souhlasí 1)
s cenovou nabídkou společnost Metall Quatro,
s. r. o. na změny stavby uvedené ve změnových
listech č. 23, 25, 26, 36, 37, 38, 39, 44 a 45
a se změnou termínu dokončení díla do 20. 12.
2018, 2) se zahájením zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení pro výběr zhotovitele
stavby prostřednictvím elektronického nástroje
CENT; schvaluje 1) uzavření dodatku č. 6 ke
smlouvě o dílo (CES č.358/2016) mezi městem
Černošice a společností Metall Quatro, s. r. o.,
kterým se navyšuje cena díla o 1.666.956,50
Kč bez DPH a 2.017.017,36 Kč včetně DPH
a prodlužuje se termín dokončení díla o 20
dní, a to do 20. 12. 2018, 2) uzavření dohody
o ukončení smlouvy o dílo č. CES 531/2018 na
stavbu „Nová radnice – rekonstrukce a přístavba budovy č. p. 259“ mezi Městem Černošice
a společností Metall Quatro, s. r. o., 3) zadávací dokumentaci a návrh smlouvy o dílo č. CES
532/2018 na akci „Stavební úpravy a přístavba
budovy č.p.259 Černošice – etapa dokončení
stavby a venkovní úpravy areálu“.
• Vodovodní odbočka ve Vrážské ulici pro
budoucí napojení nemovitostí v ul. M. F. Kvěchové na vodovod
Rada města Černošice bere na vědomí informace o potřebě provedením vodovodního odbočení z vodovodu ve Vrážské ulici při provádění
výkopových prací na rekonstrukci silnice II/115
tak, aby bylo možné v budoucnu napojit nemovitosti v ul. Marie Fischerové - Kvěchové na vodovod bez zásahu do vozovky; souhlasí s cenovou nabídkou společnosti AQUACONSULT, s. r.
o., IČ.: 47536209 na provedení vodovodního
odbočení z vodovodu ve Vrážské ulici vč. sekčního uzávěru za celkovou cenu 35.999 Kč bez
DPH.
• Smlouva o nájmu plynárenského zařízeníProdloužený STL plynovodní řad pro stavbu
Mateřská škola ulice Husova v Černošicích
Rada města Černošice bere na vědomí nutnost uzavření smlouvy o nájmu plynárenského
zařízení za účelem zajištění distribuce plynu pro
objekt Mateřská škola ulice Husova; schvaluje návrh a znění smlouvy (CES č.528/2018)
o nájmu plynárenského zařízení se společností
GasNet, s.r.o. zastoupené společností GridServices,s.r.o., IČO: 2793531, s výší ročního
příjmu 7.189 Kč.
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• Vybavení interiéru přístavby budovy „B“
ZŠ Černošice - projektová dokumentace
interiéru
Rada města Černošice souhlasí s cenovou
nabídkou architektky Ivany Němcové na zpracování projektu interiéru přístavby budovy „B” ZŠ
v celkové výši 165.000 Kč bez DPH, 199.650
Kč s DPH; schvaluje návrh Smlouvy o dílo CES
č. 524/2018 mezi Městem Černošice a arch.
Ivanou Němcovou na uvedené práce.
• Smlouva o dílo č. 426/2018 - Sloupky
a zábradlí u rekonstruované silnice v centrální části města (doplnění čl. 3.2 do smlouvy)
Rada města Černošice bere na vědomí informaci o požadavku společnosti HES stavební
s.r.o. doplnit text ve Smlouvě o dílo č. 426/2018
schválené usnesením R/129/2/2018 ze dne
8. 8. 2018 z důvodu posunutí dodávky do
zimního období; ruší bod IV. 1 usnesení č.
R/129/2/2018 ze dne 8. 8. 2018; schvaluje
uzavření doplněné SoD č.426/2018 se společností HES stavební s.r.o. se sídlem Zelený
pruh 95/97, 140 00 Praha 4, IČ 28143213.
• 11. ročník Fashion pikniku ve vile ve Vrážské ulici č.p. 118
Rada města Černošice bere na vědomí konání 11. ročníku Fashion pikniku v prostorách vily
ve Vrážské ulici č.p. 118, dne 14. 10. 2018.
• Možné varianty řešení narovnání majetkoprávních vztahů k pozemkům pod komunikacemi V Olšinách a Školní
Rada města Černošice bere na vědomí dopis
paní E. Č. ze dne 4. 9. 2018 na řešení majetkoprávních vztahů k pozemkům pod komunikacemi V Olšinách a Školní; nesouhlasí s bodem č.
1 tohoto dopisu, s uzavřením směnné smlouvy
mezi městem Černošice a paní E. Č. a panem
J. L. z důvodu rozdílného druhu pozemků; souhlasí s bodem č. 2 tohoto dopisu, s odkupem
pozemků pod komunikací V Olšinách parc.č.
3934/6, parc.č. 3937/10, parc.č. 6170/50
a Dobřichovická parc.č. 6170/53 za částku
185.100 Kč.
• II/115 Černošice, rekonstrukce silnice dodatek č.3 ke smlouvě o dílo č. 259/2017
Rada města Černošice bere na vědomí
zjištěné skutečnosti související s prováděním
rekonstrukce komunikace II/115 Černošice,
zejména pak potřebu zvětšení dimenze dešťové
kanalizace na žádost našeho města; schvaluje
uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo (CES
č. 259/2017) číslo objednatele č. 1: S-0877/
DOP/2017, číslo objednatele č.2: 259/2017
a číslo zhotovitele: 25-SOD-2016-047-D2 mezi
Středočeským krajem a Městem Černošice
jako objednateli a zhotovitelem společností MSILNICE a.s, IČO: 42196868 se sídlem: Pardubice, Husova 1697, PSČ: 530 03, (CES č.
259/2017), kterým se navyšuje podíl města
na stavbě dešťové kanalizace z důvodu zvětšení její dimenze o 1.246.225,00 Kč bez DPH,
1.507.932,25 s DPH, a kterým se zároveň prodlužuje termín dokončení celé stavby o 170 dní
(zdržení zahájení stavby způsobené Středočeským Krajem z důvodu neobstarání vodoprávního
povolení), a to do 19. 6. 2019.
• Stavební úpravy a přístavba budovy
č.p. 259 Karlštejnská Černošice - dodat-

ky ke smlouvám č. 216/2017, 217/2017
a 218/2017 o připojení k distribuční soustavě se společností ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města Černošice bere na vědomí předložené návrhy dodatků ke smlouvě o uzavření
budoucí smlouvy o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě č. CES 216/2017,
č. 217/2017 a č. 218/2017 se společností
ČEZ Distribuce a.s., spočívající ve stanovení
nového termínu připojení; souhlasí 1) s uzavřením dodatku k budoucí smlouvě o připojení
č.17_SOBS01_4121289618, CES 216/2017
(policejní služebna), 2) s uzavřením dodatku
k budoucí smlouvě o připojení č.17_SOBS01_4121896630, CES 217/2017 (pošta),
3) s uzavřením dodatku k budoucí smlouvě
o připojení č.17_SOBS01_4121289649, CES
218/2017 (městský úřad).
• Akumulační nádrž pro závlahu ploch
kolem atletického oválu - projektová
dokumentace
Rada města Černošice bere na vědomí informace o vhodné změně plánované retence
u školy na akumulační nádrž umožňující závlahu
ploch kolem atletického oválu; souhlasí s cenovou nabídkou společnosti Šetelík & Oliva,
s. r. o., IČ.: 28429036 se sídlem Ostružinová
2105, 252 28 Černošice pro zhotovení projektové dokumentace akumulační nádrže jímající
vodu ze střech budov základní školy pro závlahu
plochy kolem atletického oválu za cenu 40.000
Kč bez DPH.
• Žádost o souhlas s parkováním filmové techniky v ulicích Boženy Němcové
a Hradecká
Rada města Černošice souhlasí s parkováním filmové techniky při natáčení spotu „Albert”
ve dnech 27. - 29. září 2018 v ulicích Boženy
Němcové a Hradecká dle žádosti ze dne 3. 9.
2018 pod podmínkou obvyklé úhrady záboru
veřejného prostranství a pronájmu Sportparku
Berounka.
Finanční odbor
• Rozpočtové opatření č. 47
Rada města Černošice schvaluje rozpočtové
opatření č. 47.
• Vyhlášení inventarizace 2018 - plán
inventur
Rada města Černošice schvaluje plán inventarizace 2018.
• ZŠ Černošice - souhlas s přijetím účelově
určeného daru
Rada města Černošice souhlasí s přijetím
účelového finančního daru pro Základní školu
Černošice ve výši 214.000 Kč na financování
výuky vyučovací metodou CLIL v anglickém jazyce od dárce WELCOME ON BOARD, z.s..
Odbor informatiky
• Smlouva o poskytnutí Technického zařízení a instalace Systému určeného pro zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů
Rada města Černošice souhlasí s uzavřením
Smlouvy o poskytnutí Technického zařízení a instalace Systému určeného pro zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů (CES 527/2018)
mezi městem Černošice a společností CENDIS,

z radnice
s. p., IČ: 00311391, jejíž předmětem je bezúplatné poskytnutí zařízení a systému za účelem
výkonu přenesené působnosti na základě účinnosti zák. č. 199/2017 Sb. novelizujícím příslušné zákony.
Odbor vedení města
• Žádost SK Černošice o poskytnutí účelové podpory
Rada města Černošice bere na vědomí žádost SK Černošice o poskytnutí finanční podpory v souvislosti se zamýšlenou výstavbou šaten
SK Černošice; doporučuje zastupitelstvu poskytnout účelovou podporu ve výši 1.000.000
CZK v souvislosti se zamýšlenou výstavbou šaten SK Černošice.
Odbor vedení města
• Revokace usnesení Rady R/128/17/2018
ze dne 23. 7. 2018 „Projektová dokumentace k akci - Rekultivace bývalé skládky
U Dubu, Černošice“
Rada města Černošice revokuje usnesení Rady R/128/17/2018 ze dne 23. 7. 2018
„Projektová dokumentace k akci „Rekultivace
bývalé skládky U Dubu, Černošice“, kdy souhlasí se zpracováním projektové dokumentace
v úrovni PD pro provedení (realizaci) stavby společností Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o.,
sídlem Píšťovy 820, Chrudim, IČ 15053695,
na základě PD pro sloučené územní a stavební
řízení, které společnost vypracovávala v r. 2017
za cenu 30.000 Kč bez DPH, tj. celkovou cenu
36.300 Kč (namísto 30.000 Kč vč. DPH).
• Žádost o schválení dodavatele a ceny na
opravu výjezdového vozidla VEA 1 Toyota
Rada města Černošice schvaluje opravu
výjezdového vozidla VEA 1 Toyota za celkovou
cenu 36.738 Kč včetně DPH firmou Jiří Smola
– servis.

Odbor školství, kultury a cestovního
ruchu
• Smlouva o výpůjčce Haly Věry Čáslavské
pro hasiče na sezónu 2018/19
Rada města Černošice schvaluje smlouvu
o výpůjčce č. CES 530/2018 mezi městem
Černošice a panem Tomášem Havlíkem za účelem pravidelného využívání prostor Haly Věry
Čáslavské pro fyzickou přípravu sboru mokropeských hasičů.
• Jmenování členů konkurzní komise pro
konkurz na obsazení funkce ředitele/ředitelky Husova ulice, příspěvkové organizace
Rada města Černošice jmenuje konkurzní
komisi pro konkurz na obsazení funkce ředitele/
ředitelky Mateřské školy Husova ul., p.o., Černošice v tomto složení: Lenka Kalousková, PhD.
– zástupce zřizovatele školy, Petr Hopfinger –
zástupce zřizovatele školy, Dita Sýkorová – zástupce Krajského úřadu Středočeského kraj,
Tereza Novotná - odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství podle druhu
příslušné školy nebo školského zařízení, Dana
Macková - zástupce České školní inspekce; určuje Evu Jeřichovou jako tajemníka konkurzní
komise pro konkurz na ředitele/ředitelku MŠ
Husova ul., p.o., Černošice.
Odbor vnitřních věcí
• Smlouvy CES 525/2018 o poskytování služeb CCS karet a 526/2018 službou
CARNET
Rada města Černošice schvaluje výjimku dle
bodu 2.3.8 směrnice č. 5 Zadávání veřejných
zakázek; souhlasí s uzavřením smlouvy CES č.
525/2018 (služby k CCS kartám) a 526/2018
(CARNET) s firmou CCS Česká společnost pro
platební karty s.r.o. IČ: 27916693.

Dodatečně zařazené body
• Likvidace odvodněného biologického
kalu z ČOV Černošice - zrušení výběru dodavatele z důvodu jeho odstoupení a výběr
nového
Rada města Černošice bere na vědomí informace o odstoupení dodavatele PURUM, s.r.o.,
IČ: 62414402 se sídlem Národní 961/25,
Praha 1 od uzavření smlouvy v rámci veřejné
zakázky na likvidaci odvodněného kalu z ČOV
Černošice; ruší 1) usnesení, kterým byl odsouhlasen výběr nejvýhodnější nabídky společnosti
PURUM, s.r.o., IČ: 624 14 402 v rámci veřejné
zakázky malého rozsahu na likvidaci odvodněného biologického kalu z ČOV Černošice z důvodu jejího odstoupení od uzavření smlouvy, 2)
usnesení, kterým bylo odsouhlaseno uzavření
smlouvy o likvidaci biologického kalu z ČOV
mezi městem Černošice a společností PURUM,
s.r.o. (CES 505/2018) z důvodu jejího odstoupení od uzavření smlouvy; souhlasí s výběrem
druhé nejvýhodnější nabídky společnosti Aquaconsult, spol. s r.o., IČ: 47536209 v rámci
veřejné zakázky malého rozsahu na likvidaci
odvodněného biologického kalu z ČOV Černošice za cenu 1.219,99 Kč bez DPH za jednu
tunu odpadu včetně všech souvisejících nákladů; schvaluje uzavření smlouvy o likvidaci biologického kalu z ČOV mezi městem Černošice
a společností Aquaconsult, spol. s r.o., v rámci
uvedené veřejné zakázky.
• Rozvoj informačních technologií města
Černošice - nadlimitní veřejná zakázka - vysvětlení zadávací dokumentace
Rada města Černošice schvaluje upravenou
zadávací dokumentaci k veřejné zakázce Rozvoj
informačních technologií města Černošice včetně technických příloh a návrhů smluv k částem
A, B, C.

Ze 133. jednání Rady města Černošice (8. 10. 2018)
Odbor investic a správy majetku
• Nová radnice-rekonstrukce č.p. 259-dokončení hrubé stavby-zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky na veřejnou
zakázku malého rozsahu
Rada města Černošice souhlasí se zahájením
zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu pro stavební práce s názvem „Nová
radnice - rekonstrukce č.p. 259 - dokončení
hrubé stavby“ a s předáním výzvy k podání nabídky na zakázku malého rozsahu na akci „Nová
radnice-rekonstrukce č. p. 259 - dokončení
hrubé stavby“ společnosti Metall Quatro s.r.o.,
IČ 61538213; schvaluje 1) text výzvy, zadávací
dokumentace a návrh smlouvy o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu, 2) postup dle čl.
2.3.8 písm. c) vnitřního předpisu č. 5 o zadávání veřejných zakázek (oslovení jednoho uchazeče, zkrácení lhůty pro podání nabídek).
• Rozšíření elektro rozvodů u atletického
oválu - zahájení zadávacího řízení
Rada města Černošice bere na vědomí informace o potřebě realizace nových elektrických
rozvodů u atletického oválu pro zvýšení bezpečnosti dohledem kamerového systému a pro napojení zařízení nutných ke konání větších sportovních akcí; souhlasí se zahájením zadávacího

řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu pro
stavební práce s názvem „Rozšíření elektro
rozvodů u atletického oválu“; schvaluje 1) text
výzvy, zadávací dokumentace a návrh smlouvy
o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu, 2)
postup dle čl. 2.3.8 písm. c) vnitřního předpisu č. 5 o zadávání veřejných zakázek (oslovení
jednoho uchazeče, zkrácení lhůty pro podání
nabídek).
• Sportovní areál u ZŠ Černošice - dodatek
č. 2 ke smlouvě o dílo - vícepráce a požadované změny v průběhu stavby
Rada města Černošice bere na vědomí nutnost provedení uvedených stavebních změn;
souhlasí s cenovou nabídkou společnosti PORR,a.s.., IČ27624218, ve výši 268.969 Kč
bez DPH dle odsouhlasených změnových listů
na provedení víceprací a požadovaných změn
vzniklých v průběhu stavby; schvaluje 1) u z a vření dodatku č. 1ke Smlouvě o dílo č. 235/2017
se společností PORR, a.s., IČ 27624218, kterým se mění cena díla o 268.969 Kč bez DPH,
2) rozpočtové opatření č. 51.
• Instalace vánočního osvětlení
Rada města Černošice souhlasí s cenovou
nabídkou společnosti ELTODO OSVĚTLENÍ,
s.r.o., IČ 25751018, Novodvorská 1010/14,

142 01 Praha 4, na montáž motivů vánočního
osvětlení za cenu 38.200 Kč bez DPH.
• Mateřská škola Husova ulice Černošice
- smlouva č. 548/2018 o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN se společností ČEZ ESCO, a.s.
Rada města Černošice schvaluje uzavření
smlouvy č. 548/2018 o sdružených službách
dodávky elektřiny ze sítí NN se společností ČEZ
ESCO a.s., se sídlem Duhová 2/1444, 140 00
Praha 4, IČ 03592880.
• Pojištění majetku města Černošice a jím
zřízených příspěvkových organizací, zahájení zadávacího řízení
Rada města Černošice souhlasí se zahájením zjednodušeného podlimitního zadávacího
řízení pro výběr poskytovatele služeb v rámci
veřejné zakázky „Pojištění majetku města Černošice a jím zřízených příspěvkových organizací“; schvaluje zadávací dokumentaci a přílohy
k zadávací dokumentaci pro „Pojištění majetku
města Černošice a jím zřízených příspěvkových
organizací“.
• „Ulice Husova, oprava části komunikace“
- zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
Rada města Černošice bere na vědomí infor7

z radnice
mace o vhodnosti provedení opravy části Husovy
ulice v době, kdy je prováděna výstavba nového
úseku; schvaluje 1) text výzvy, zadávací dokumentace a návrh smlouvy o dílo na akci „Ulice
Husova – oprava části komunikace“, 2) výjimku
z vnitřního předpisu č. 5 o zadávání veřejných
zakázek dle bodu 2. 3. 8 písm. c) – oslovení
pouze jednoho uchazeče a zkrácení lhůty pro
podání nabídky.
• Úpravy rozvodů veřejného osvětlení v ulici
V Dubině
Rada města Černošice bere na vědomí informace o plánované demontáži stávajícího
venkovního vedení elektrické energie v ulici
V Dubině, které napájí také rozvody veřejného
osvětlení; souhlasí s provedením úprav rozvodů
veřejného osvětlení v ulici V Dubině podle cenové nabídky společnosti ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., IČ 25751018 ze dne 1. 10. 2018 za
57.692,80 Kč.
• Schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na provoz a rozvoj přívozu
ve městě Černošice na rok 2018
Rada města Černošice schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy (CES č. 546/2018)
mezi Středočeským krajem a městem Černošice o poskytnutí dotace na provoz a rozvoj přívozu ve městě Černošice na rok 2018 ve výši
20.000 Kč.
• Opravy vodohospodářského zařízení v Radotínské ulici - výběr dodavatele
Rada města Černošice bere na vědomí
informace o veřejné zakázce na opravy vodohospodářského zařízení v Radotínské ulici;
souhlasí se s výběrem nejvýhodnější nabídky
společnosti Zimerstav, s. r. o., IČ: 01578481
se sídlem Krásný Dvůr 10 pro zhotovení díla
„opravy vodohospodářského zařízení v Radotínské ulici“ za celkovou cenu 385 745,65 Kč bez
DPH; schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. CES

555/2018 mezi městem Černošice a společností Zimerstav, s. r. o..
• Pachtovní smlouva č. 542/2018 k užívání
pozemků parc.č. 6177/5 a parc.č. 6177/11
k.ú. Černošice, ul. Radotínská
Rada města Černošice schvaluje pachtovní
smlouvu č. 542/2018 mezi městem Černošice a ČR-Státním pozemkovým úřadem, IČO:
01312774, k užívání pozemků parc.č. 6177/5
o výměře 93 m2 a parc.č. 6177/11 o výměře
256 m2 v obci a k.ú. Černošice v Radotínské
ulici za částku 500 Kč/rok.
• Nákup síranu železitého do ČOV
Rada města Černošice souhlasí s nákupem
10 t síranu železitého do ČOV od společnosti
KEMIFLOC, a.s., IČ 47674695, za 5.750 Kč
bez DPH za 1 t.
Finanční odbor
• Rozpočtové opatření č. 48 a změna rozpisu rozpočtu č. 43
Rada města Černošice schvaluje 1) rozpočtové opatření č. 48, 2) změnu rozpisu rozpočtu
č. 43.
• Smlouva o termínovaném vkladu - KB,
a. s. - CES 511/2018 - dodatek č. 1
Rada města Černošice schvaluje uzavření
dodatku č. 1 ke smlouvě o termínovaném účtu
s indexovou sazbou s Komerční bankou, a. s.,
IČO 45317054 (CES 511/2018) - změna první
doby vkladu.
Odbor školství, kultury a cestovního
ruchu
• Návrh odměny za vedení MŠ Barevný ostrov na základě pověření výkonem funkce
ředitelky pro p. K.
Rada města Černošice schvaluje 1) paní A.
K. po dobu výkonu pověření vedení Mateřské
školy Barevný ostrov příplatek za vedení dle

§124 zákona č.262/2006 Sb., Zákoník práce
ve výši 7.200 Kč a to od 1. 9. 2018 (od prvého
dne zastupování), 2) paní Al. K. po dobu výkonu
pověření vedení Mateřské školy Barevný ostrov
osobní příplatek dle §131 zákona č.262/2006
Sb., Zákoník práce za plnění většího rozsahu
pracovních úkolů než ostatní zaměstnanci ve
výši 5.000 Kč a to od 1. 9. 2018, 3) mimořádnou odměnu ve výši 3.000 Kč za zvládnutí činností v rámci pověření.
Odbor sociálních věcí
a zdravotnictví
• Zápis z 30. zasedání komise sociální dne
2.10.2018
Rada města Černošice bere na vědomí zápis
z 30. zasedání sociální komise, konaného dne
2. 10. 2018.
Úsek právní
• Zrušení veřejné zakázky „Poskytování
mobilních telekomunikačních služeb“
Rada města Černošice bere na vědomí informaci o zrušení veřejné zakázky „Poskytování
mobilních telekomunikačních služeb“ z důvodu
neobdržení žádných nabídek.
• Smlouva o reklamě
Rada města Černošice schvaluje 1) smlouvu
o reklamě (CES č. 554/2018) mezi Asociace
financování infrastruktury pro mobilitu, z.s.,
IČO: 22610413 a městem Černošice, IČO:
00241121, 2) rozpočtové opatření č. 50.
Dodatečně zařazené body
• Nabídka na zpracování studie podrobněji
řešící prostor nádraží Černošice
Rada města Černošice souhlasí s cenovou
nabídkou ve výši 115.000 Kč (bez DPH) na zpracování studie řešící prostor nádraží Černošice.

Z 32. zasedání Zastupitelstva města Černošice (19. 9. 2018)
• Vydání Změny č. 2 Územního plánu Černošice - opatření obecné povahy č. 1/2018
Zastupitelstvo města Černošice ověřuje,
že Změna č.2 Územního plánu Černošice není
v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem - Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje
nebo s výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu; rozhoduje podle § 172 odst. 5
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, o námitkách, které byly
uplatněny k návrhu Změny č. 2 Územního plánu Černošice tak, jak je uvedeno v odůvodnění
opatření obecné povahy č. 1/2018; vydává
podle ustanovení § 54 odst. 2 a § 43 odst. 4
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, v souladu s § 171 až §
174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů a § 16 vyhlášky č.
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způso-

bu evidence územně plánovací činnosti, Změnu
č. 2 Územního plánu Černošice formou opatření
obecné povahy č. 1/2018.
• Informace pro zastupitelstvo o plnění
Usnesení č. Z/18/2/2016 ukládající prověření realizace vyjmenovaných protipovodňových opatření
Zastupitelstvo města Černošice bere
na vědomí informace o plnění Usnesení č.
Z/18/2/2016 ukládajícím prověření realizace
vyjmenovaných protipovodňových opatření.
• Smlouva o sdružení zadavatelů
Zastupitelstvo města Černošice schvaluje
uzavření Smlouvy o sdružení zadavatelů, která
se uzavírá za účelem společného postupu směřujícího k zadání nadlimitní veřejné zakázky na
služby s názvem „Svoz odpadů obcí Regionu
Dolní Berounka“. Smluvními stranami jsou obce
Regionu Dolní Berounka.
• Kupní smlouva č. 424/2018 o prodeji
nově vzniklého pozemku parc.č. 2750/8
o výměře 40 m2, ul. K Lesíku
Zastupitelstvo města Černošice schvaluje

kupní smlouvu č. 424/2018 mezi Městem Černošice a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO:
24729035, sídlem: Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín jejímž předmětem je
prodej nově vzniklého pozemku parc.č. 2750/8
o výměře 40 m2 v obci a k. ú. Černošice v ul.
k Lesíku, na kterém se nachází stavba trafostanice ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s., za částku
120.000 Kč.
• Rozpočtové opatření č. 33, 37, 42, 46
Zastupitelstvo města Černošice schvaluje 1)
změnu č. 67 v rámci rozpočtového opatření č.
33, 2) rozpočtové opatření č. 37; 3) rozpočtové
opatření č. 42; 4) rozpočtové opatření č. 46.
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 města a zastupitelstva připravila Dana Jakešová, editorka IL.

Příští zasedání zastupitelstva se uskuteční 28. 11. v městském sále na Vráži. Začátek v 19.00.
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VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA
Městský úřad Černošice je profesionálně a moderně řízenou organizací státní správy (pro okres Praha-západ) a samosprávy (pro město
Černošice): Našimi principy jsou efektivní a transparentní výkon
veřejné služby, vstřícně vůči všem klientům. Pokud se rozhodnete
vstoupit do našeho týmu, dáme Vám možnost využít dobře své
schopnosti a aktivně přispívat svými nápady v práci úřadu.

Město Černošice vyhlašuje výběrové
řízení na tyto pozice:

Nabízíme
• zázemí otevřeného, klientsky orientovaného úřadu
• zajímavou a různorodou práci
• práci v profesionálním týmu a prostor pro seberealizaci
• možnost zlepšovat zaběhlé postupy a hledat nová řešení
• systém dalšího vzdělávání a profesního i osobního rozvoje
• dovolenou 5 týdnů
• příspěvek na vzdělávání
• 3 dny zdravotního volna (sickdays)

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Úplné znění vyhlášení včetně náležitostí přihlášky najdete na
www.mestocernosice.cz, příp. nás kontaktujte na tel. 221 982 522,
Šárka Slabihoudková – personální úsek, sarka.slabihoudkova@mestocernosice.cz.

1. PRACOVIŠTĚ ČERNOŠICE
STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE ČERNOŠICE
Základní požadavky na uchazeče:
• občan ČR starší 18 let
• tělesně a duševně způsobilý
• bezúhonný a spolehlivý
• středoškolské vzdělání s maturitou
• držitel řidičského průkazu skupiny B
Platová třída: čekatel - 5. třída, strážník - 8. třída dle nařízení
vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění
Předpokládaný nástup: 1. 1. 2019 (nebo dle dohody)

PRACOVNÍK TECHNICKÝCH SLUŽEB
Náplň práce:
• drobné údržbářské práce
• stavební, úklidové práce k zajištění čistoty města
• údržba městské zeleně
• práce řidiče a další práce dle pokynů vedoucího odboru
Předpokládaný nástup: dle dohody

2. PRACOVIŠTĚ PRAHA – Podskalská 19
REFERENT ODDĚLENÍ ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A MYSLIVOSTI ODBORU ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ se zaměřením na ochranu zemědělského půdního fondu
Náplň práce: komplexní zabezpečování agend
stanovených obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností v oblasti ochrany zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících předpisů

Základní požadavky na uchazeče:
• ukončené VŠ magisterské environmentálního
směru nebo v oboru veřejná správa
• znalost platné legislativy (zejména zákona č.
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního
fondu, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád)
• praxe ve veřejné správě - výhoda
• zkouška zvláštní odborné způsobilosti na úseku
ochrany zemědělského půdního fondu - výhoda
• dobrý zdravotní stav umožňující práci v terénu

• řidičský průkaz
• státní občan České republiky (popřípadě cizí
státní občan s trvalým pobytem v České republice), který dosáhl věku 18 let, je svéprávný, bezúhonný a ovládá jednací jazyk
Lhůta pro podání přihlášky je do 9. 11. 2018.

3. PRACOVIŠTĚ PRAHA (Podskalská 19) + ČERNOŠICE
VEDOUCÍ ÚŘADU - TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO
ÚŘADU ČERNOŠICE
Městský úřad Černošice se svými zhruba 220
zaměstnanci vykonává veřejnou správu na území 79
obcí okresu Praha západ (cca 145 000 obyvatel)
a samosprávu na území města Černošice (7 000
obyvatel). Úřad má dvě hlavní pracoviště – větší
pražské pracoviště v Praze 2 (bývalý okresní úřad)
a početně menší v hlavním sídle ve městě Černošice (příští rok se přesune do nově rekonstruované
a rozšířené radnice).
MěÚ Černošice byl v minulých letech oceněn za
otevřenou veřejnou správu, jako přívětivý úřad a jako
dobrý zadavatel veřejných zakázek. Město Černošice bylo vyhlášeno 3. nejlepším místem pro život
v ČR.
Vedení města i vedení úřadu klade velký důraz na
vstřícné a profesionální pojetí služeb občanům. Aktivně podporujeme proces zprůhledňování a zefektivňování veřejné správy také v celostátním měřítku,
účastníme se pilotních projektů, jsme sebevědomým partnerem státním orgánům.
Na místo vedoucího úřadu hledáme manažersky
vyspělou, aktivní, pozitivně smýšlející, samostatnou a spolehlivou osobnost. Tajemník řídí městský
úřad a odpovídá za správný výkon jeho činností, řídí
a rozvíjí svěřený tým. Zodpovídá za výkon veřejné
správy na spravovaném území a aktivně komunikuje
s jednotlivými obcemi, krajským úřadem a minister-

stvy. Podporuje výkon samosprávy na území města
Černošice, organizačně zajišťuje a účastní se jednání zastupitelstva a rady města. Má kompetence
k budování klientsky zaměřené instituce a uplatnění
moderních metod řízení a práce. Jeho přímými podřízenými jsou vedoucí patnácti odborů úřadu a současně pracovníci odboru vedení města.
Nabízíme:
• tvůrčí manažerskou práci při dalším zvyšování kvality městského úřadu, již dnes moderně a efektivně
řízeného (např. dle benchmarkingové iniciativy)
• uplatnění manažerských schopností při řízení
týmu cca 220 zaměstnanců
• možnost zapojení do národních projektů při rozvoji veřejné správy
• příležitost zapojit se do rozvoje moderně a transparentně spravovaného města Černošice
• příležitost k dalšímu profesnímu rozvoji a vzdělávání
• pracovní poměr na dobu neurčitou, jistotu spojenou se zaměstnáním ve veřejné sféře
• odměňování ve 13. platové třídě s osobním
ohodnocením odpovídajícím pozici s vysokou mírou
zodpovědnosti
• zajímavé zaměstnanecké benefity - mobilní telefon a notebook, široké možnosti čerpání příspěvků
prostřednictvím karty Benefit Plus, v případě potřeby služební automobil, 5 týdnů dovolené, klouzavou
pracovní dobu s výhodným půlročním vyrovnávacím
obdobím

Požadujeme, aby kandidát splňoval tato
kritéria:
• státní občan České republiky (popřípadě cizí
státní občan s trvalým pobytem v České republice),
který dosáhl věku 18 let, je svéprávný, bezúhonný
a ovládá jednací jazyk
• nejméně tříletá praxe (v průběhu 8 let bezprostředně předcházejících jmenování do funkce):
a) jako vedoucí zaměstnanec, nebo
b) při výkonu správních činností v pracovním poměru
k územnímu samosprávnému celku nebo při výkonu
státní správy v pracovním nebo služebním poměru
ke státu,
c) ve funkci člena zastupitelstva územního samosprávného celku dlouhodobě uvolněného pro výkon
této funkce
• ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu, nejlépe v oboru právo,
ekonomie, státní a veřejná správa
• schopnost týmové práce a efektivního řízení většího pracovního kolektivu, motivování zaměstnanců
• řidičské oprávnění skupiny B
Výhodou je dále:
• zvláštní odborná způsobilost
• osvědčení o absolvování vzdělávání vedoucích
úředníků a vedoucích úřadů
Lhůta pro podání přihlášky je do 12:00 hodin dne
23. listopadu 2018.
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Volby jsou za námi. Co bude dál?
Při dobré volební účasti získaly 41,0 % a 9 mandátů Věci černošické,
17,7 % a 4 mandáty Trojlístek, 15,7 % a 3 mandáty ODS, 13,6 % a 3
mandáty TOP 09 a 12 % a 2 mandáty Piráti. VČ a TOP 09, které spolupracovaly v dosavadní koalici, tedy získaly většinu 54,6 % hlasů a 12
mandátů z celkových 21 v zastupitelstvu.
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ODS ani Trojlístek od nás nabídku na místa v radě nedostali. Nicméně
věříme, že městu prospěje, pokud se kromě „konstruktivní opoziční práce“ ve smyslu kontroly a kritiky i aktivně zapojí do přípravy jednotlivých
projektů. Rádi jim k tomu poskytneme prostor. Chceme věřit, že každý vstupoval do voleb především proto, abychom společně město dále
rozvíjeli.
Zástupcům Trojlístku jsme navrhli, aby například rozpracovali svůj návrh na posílení městské autobusové linky a aktivněji se zapojil do prací na
posílení ochrany proti přívalovým dešťům v celém městě (nejen na Horce) nad rámec již zvažovaných a rozpracovaných opatření. Předpokládáme také komunikaci napříč stranami k tématu rekonstrukce železnice.
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Je čas (spolu)pracovat…
Věcmi černošickými bylo směrem k TOP 09 navrženo ponechání dosavadního modelu, tedy jedno místo v radě města a pozice místostarosty. Den po volbách jsme pak navrhli schůzky zástupcům Trojlístku, ODS
i Pirátů. Vyzvali jsme je k aktivní spolupráci na prioritách, které si stanovili
a slíbili voličům. Za prvé je jedno, co je čí nápad, hlavně ať je dobrý pro
město. Za druhé i voliči stran, které nebudou v koalici (tj. v radě), mají
právo, aby byli aktivně zastupováni. Za třetí více hlav víc ví a více rukou
víc udělá – nestačí mít nápad a předložit ho ve stylu „mělo by se…“, ale
většinou je nutné jej rozpracovat, předjednat a vyargumentovat, než je
možné v radě či zastupitelstvu něco konkrétního schválit a realizací pověřit třeba městský úřad.
Pirátům jsme nabídli jedno místo v radě, protože jejich program považujeme za dobře promyšlený, pozitivní a moderní, a rádi bychom k vedení města přitáhli mladší generaci, která jeho správu časem převezme,
a nabyté zkušenosti by se zúročily ku prospěchu všech. Zástupci Pirátů
si vzali čas na interní projednání, jak se k nabídce postaví.

Volební účast
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z radnice
Zástupcům ODS jsme možnost aktivní účasti v různých oblastech nabídli také, ale hlavním tématem ODS bylo snížení daně z nemovitostí.
Zdůraznili jsme, že možnost snížení daně připouštíme až poté, co budou splaceny úvěry na vybudování městské infrastruktury. Dlouze a bez
dosažení shody jsme mluvili o potřebnosti kladných zůstatků na účtech
města pro sestavení rozpočtu vždy na další rok. Na jiná témata při setkání
nedošlo.
Všem třem uskupením jsme nejen potvrdili, že podpoříme jejich zastoupení ve výborech zastupitelstva, ale také jsme je vyzvali, aby nám
navrhli aktivní a schopné lidi do komisí, které si jako své poradní orgány
ustanoví budoucí rada. Nehodláme komise sestavovat podle stranické
příslušnosti, ale podle toho, kdo co umí a je připraven věnovat čas a znalosti ve prospěch města.
Ustavující zasedání zastupitelstva
Na středu 31. října jsem svolal ustavující zasedání nového zastupitelstva. Proběhne na něm volba starosty, místostarosty a ostatních členů
sedmičlenné rady města. Dále bude ustaven kontrolní a finanční výbor
zastupitelstva, které jsou povinné ze zákona. Dodržíme pravidlo otevřené
veřejné správy a předsednictví kontrolního výboru nabídneme nejsilnější
opoziční straně, tedy Trojlístku. Předpokládáme zřízení grantového výboru a uvažujeme o zřízení výboru pro strategický rozvoj města. Členy
výborů mohou být jak zvolení zastupitelé, tak zástupci veřejnosti nominovaní některou stranou. Zastupitelstvo také určí pověřeného zastupitele
pro územní plán.
Vedle výborů, které jsou pomocnými orgány zastupitelstva, obvykle ve
městech pracují i komise, které si jako své poradní orgány může zřídit
rada města. Dosavadní komise automaticky přestávají existovat – některé asi budou zřízeny znovu, jiné už ne, možná vzniknou nové. V komisích
je vítaná účast odborníků z místní veřejnosti. Je žádoucí, aby nebyly diskuzními kroužky, ale dokázaly radě města poskytnout aktivní odbornou
podporu v rozhodnutích, při přípravě nových záměrů a řešení problémů.
Pokud se chcete zapojit, ozvěte se nám.
Novinky v organizaci zasedání zastupitelstva
První standardní pracovní zasedání zastupitelstva se bude konat 28.
listopadu od 19 hodin.
Zasedání zastupitelstva se nově budou konat v městském sále
v Centru Vráž. Kvůli posílení jejich pracovního a věcného charakteru
dozná jistých změn jejich průběh, v rámci zákona a jednacího řádu.
Zasedání zastupitelstva jsou veřejnosti přístupná stejně jako třeba jednání parlamentu, obsahově však má stále jít především o jednání mezi zastupiteli za přítomnosti veřejnosti, nikoliv o jednání mezi zastupitelstvem
a veřejností. To se ne vždy dařilo. V minulosti se ze zasedání často stala
výměna názorů a argumentů třeba mezi jedním občanem a starostou,
a to nezřídka ve věcech, které ani zastupitelstvu nepřísluší, a jednání se
tím často zbytečně protahovalo, pro všechny přítomné.
Na zasedání zastupitelstva budou nově vždy nejdříve zařazeny hlavní

Pohledem zastupitelů
Pár osobních slov
Protože volby byly příležitostí rekapitulovat
a hodnotit, ale také přemýšlet dopředu, dovolte několik osobních poznámek.
Výsledek voleb považuji za potvrzení, že
většina obyvatel je spokojená s dosaženými
výsledky a přeje si pokračování rozvoje města
dosavadním stylem a směrem. Je to pro nás
nejen ocenění odvedené práce, ale především
velký závazek do dalších čtyř let. Budeme rádi,
když se i ostatní zastupitelé a veřejnost zapojí
do práce pro město a rozvoje místní komunity
a pomohou Černošice zlepšovat tak, aby se
nám tu dobře žilo.
Rád bych při této příležitosti poděkoval své
ženě a oběma dětem za podporu a toleranci.

body programu, u nichž se předpokládá větší zájem veřejnosti. Následně bude zařazen bod „Různé“, kde bude možné projednat podněty,
které věcně přísluší zastupitelstvu - na to chceme klást důraz, aby
jednání bylo efektivnější jak pro zastupitele, tak pro veřejnost a pracovníky úřadu. Veřejnosti nabídneme možnost již před začátkem zasedání
ohlásit svůj zájem v bodě Různé vystoupit s konkrétním bodem. Bude-li
zřejmé, že se jedná o věc, která nepřísluší zastupitelstvu, doporučíme
jiný postup - např. osobní schůzku s příslušným pracovníkem úřadu nebo
se starostou či místostarostou, nebo podnět zapíšeme a odpověď dodáme později emailem, telefonicky nebo poštou.
Nejlepší způsob, jak může aktivní občan skrze zastupitelstvo něčeho
dosáhnout, je oslovit některého zastupitele a jeho prostřednictvím navrhnout svůj bod do programu již předem, a to včetně důvodové zprávy,
příslušných podkladů a návrhu usnesení. Jen tak lze zajistit, že si ostatní
zastupitelé mohou novou věc předem prostudovat, rozmyslet a jednání
má největší šanci na konkrétní výstup.
Veřejnost může vystoupit i k jednotlivým projednávaným bodům řádného programu (tj. nejen v bodu Různé). Podmínkou dle jednacího
řádu je, aby se jednalo o osobu ve městě trvale hlášenou nebo vlastnící
nemovitost.
Po hlavních bodech jednání a bodu Různé bude zpravidla následovat krátká přestávka. Na začátek druhé části se budeme snažit co nejčastěji zařadit „Téma“ – iniciovat diskuzi k nějakému širšímu problému
a dlouhodobé prioritě. Sledujeme tím to, aby jednání zastupitelstva nebylo jako dosud omezeno na projednání předem připravených bodů, které
je „potřeba schválit“. Doufáme, že tak přispějeme k aktivnějšímu zapojení všech zastupitelů, kteří získají větší vliv na budoucí směřování města,
a i pro veřejnost to zvýší informovanost a transparentnost. „Téma“ bude
zahájeno krátkou prezentací či úvodem z úst některého radního, příslušného vedoucího odboru z městského úřadu nebo přizvaného odborníka.
Po konci diskuze k Tématu budou projednány zbývající body programu
zastupitelstva – ty, které jsou spíš technického a formálního charakteru.
Nová struktura jednání zastupitelstva
- Hlavní body jednání (od 19:00)
- Různé (předem nahlášené body ze strany veřejnosti)
- Přestávka
- Téma
- Ostatní body jednání
Nové místo jednání
- Městský sál v Centru Vráž
Jednání zastupitelstva budou probíhat jako dosud po 6 nebo 8 týdnech, a budeme střídat středy a čtvrtky, abychom umožnili účast většímu počtu obyvatel a omezili dopad na obvyklé nájemce sálu.

Prakticky každý den se rodině věnuju o mnoho
hodin méně, než bych jinak mohl. Když jsem
se stal zastupitelem, dětem byly 4 a 1 rok, na
konci nadcházejícího volebního období jim
bude 20 a 17… Tyhle krátké věty ani nemohou
vyjádřit, co všechno to pro rodinu představuje.
Dovolte mi závěrem následující apel. Každý
radní, zastupitel, člen výboru či komise i každý
zaměstnanec města si zaslouží respekt. Jsme
jen sousedy a spoluobčany, kteří se rozhodli
věnovat část svého času a své schopnosti ve
prospěch všech. Je přirozené, že se nelze
shodnout ve všech názorech, může dojít k problémům a chybám, skoro každé rozhodnutí
má i záporné stránky. Vedení města, ale také
zaměstnanci úřadu, policie i třeba redakční
rada bývají vystaveni osobním útokům, nesnášenlivosti, zlobě. V některých lidech je velká
nedůvěra až naštvanost, jiní asi jen neumějí
argumentovat a snaží se svého dosáhnout

Filip Kořínek (Věci černošické)

útočností a vyhraněným slovníkem. Není snadné to dlouhodobě snášet – jak praví lidová
moudrost, tisíckrát nic umořilo osla. Je škoda,
že pak město přichází o lidi, kteří dělají dobrou práci. Někdy neustálý a útočný tlak hlasité
menšiny bohužel reálně ovlivňuje rozhodování
na úkor většiny. Zkusme atmosféru společně
zlepšit. Bude skvělé, když se častěji nechá
slyšet i ta celkem spokojená „tichá většina“.
Přijďte na zastupitelstvo, zapojte se do diskuze, dejte o sobě vědět.
Filip Kořínek
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Pohledem zastupitelů
Trojlístek: Pokračujeme
Velice děkujeme za důvěru a podporu ve volbách do městského zastupitelstva.
Vzhledem k tomu, že stávající koalice má
v zastupitelstvu silný mandát čítající 12 zastupitelek a zastupitelů, budeme pokračovat v roli
konstruktivní opozice, která je pro město neméně potřebná. Věříme, že naše posílení přispěje
k řešení témat, jež považujeme za důležitá.
K jednotlivým tématům se budeme průběžně

Piráti v Černošicích plují dál
Rádi bychom touto cestou znovu poděkovali
všem, kteří šli k volbám a srdečně pak ještě těm,
kteří svou volbou pomohli dvěma našim kandidátům získat mandát v zastupitelstvu města. Kdo
sleduje politické dění ve městě pozorně, ví, že
Pirátská strana Černošice nevznikla na zelené
louce, ale na jaře roku 2018 se logicky vyvinula
z původního politického uskupení - Volby pro
město. Posádka složena z původních členů
i zcela nových tváří za těch pár měsíců udělala
opravdu spoustu práce a především jasně de-

ODS: Poděkování za důvěru
Vážení spoluobčané,
když jsme před dvěma lety zakládali místní organizaci ODS, stanovili jsme si jako jeden ze
základních cílů dostat ODS po čtyřech letech
zpět do zastupitelstva města. Dnešním dnem
můžeme říci - podařilo se. Vám všem, kteří nám
svým hlasem k tomu ve volbách pomohli, moc
a moc děkujeme.
Vítězům voleb gratulujeme a věříme, že všechna další jednání budou konstruktivní a to i přes
to, že ne ve všem se s vítězi voleb shodujeme.

Volby a sliby
Všechna uskupení, která kandidovala v komunálních volbách, slibovala, že jednou z jejich
priorit je ochrana proti přívalovým dešťům, tj.
budování dešťové kanalizace. Doufám, že nezůstane jen u slibů a společnými silami začneme
řešit dešťovou kanalizaci konstruktivně.
Černošice se v rámci spádových oblastí
dešťových vod skládají ze dvou částí, chcete-li
kopců. Jedna menší oblast je Horka, respektive Horní Černošice a zabírá cca 10 % zastavěné plochy. Druhá větší oblast jsou Mokropsy
a Vráž, která zabírá cca 90 % zastavěné plochy
Černošic. Obě tyto oblasti jsou ohraničeny toky
Berounkou a Švarcavou a dá se říci, že jsou na
sobě nezávislé. V zásadě by tedy při projektování dešťové kanalizace bylo vhodné, přistupovat ke každé části zvlášť. Například ve svažitých
lokalitách, jako je Horka, může být zadržování
vody, které je jinde běžné, vzhledem k její geologii nebezpečné. Na Horce je nutné vodu jak ze
silnic, tak z okolních parcel co nejrychleji dostat
do podzemních retenčních nádrží pod komunikacemi a z nich ji postupně vypouštět do řeky.
V současné době bohužel již v oblasti Horky
a Horních Černošic dochází k zřícení opěrných
zdí, které sousedí s městskými komunikacemi
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vyjadřovat na stránkách Informačního listu a zároveň doufáme, že nám a ostatním uskupením
budou otevřena i elektronická média města,
která doposud sloužila pouze radě a koalici jako
informační kanál a jako nástroj permanentní
kampaně.
Hned na prvním zasedání zastupitelstva navrhneme usnesení ve věci systému dešťové
kanalizace v Černošicích; bude to první v řadě
systematických kroků, které povedou k vytvoření přesného přehledu o stavu dešťové kanalizace a o potřebách a možnostech jejího dalšího
rozvoje.

Obsahem tohoto prvního kroku bude požadavek na shromáždění veškerých informací ohledně existující dešťové kanalizace, tedy umístění,
dimenze, délky atp. a jejich koncentraci do jedné souhrnné dokumentace.
Jako další krok navrhneme vypracování generelu, tj. přehledné koncepční studie obsahující
jak stávající, tak navržené potrubí, a další opatření pro hospodaření se srážkovými vodami pro
celé město. Pro tento úkol budeme požadovat
vyčlenění prostředků z rozpočtu města.

finovala směr, kterým se chceme vydat. Jsme
proto moc rádi, že transformace původní VPM
do nového konceptu pod pirátskou vlajkou se
zdárně povedla a budeme dělat maximum pro
to, abychom naplnili naše cíle a vize, kterým jste
svým hlasem projevili důvěru v podzimních volbách. Velmi si veškeré podpory a důvěry všech
našich voličů vážíme, vaše důvěra je pro nás
závazkem. Jsme přesvědčeni o tom, že kvalitní
konstruktivní debaty bez urážek a rychlých soudů jsou základem změn, které naše město posunou opět dál, a věříme, že právě takových debat

se v Černošicích budeme účastnit a přinášet
do nich svěží vítr. Cílem nás všech by mělo být
především město, ve kterém se nám všem bude
dobře a kvalitně žít a to ať už je vám pět, patnáct,
čtyřicet nebo pětasedmdesát. Držíme kurz!
Díky!

V posledních dnech jsme absolvovali několik
pracovních setkání se zástupci politických stran
a sdružení, které ve volbách uspěly. Předmětem
našich schůzek bylo zejména hledání vzájemné
shody na základě programových priorit zúčastněných. Z těchto schůzek pak vyplynula i naše
pozice, kterou lze v tuto chvíli pro příští čtyři roky
našeho působení v zastupitelstvu města trochu
zjednodušeně označit jako opoziční.
To však neznamená, že nejsme schopni podpořit jakýkoliv rozumný návrh předložený ze
strany nového vedení města. Naší hlavní starostí

však bude především prosazování programových priorit ODS, kterými jsou zejména snížení
daně z nemovitosti, protipovodňová opatření,
rekonstrukce železniční tratě atd. (viz volební
program ODS).
Vážení spoluobčané, je po volbách, je čas
zklidnit emoce a začít se opět věnovat správě
a rozvoji našeho města, abychom za čtyři roky
byli všichni zase o kus dál.
Ještě jednou děkujeme našim voličům za
podporu.

a do kterých dešťová voda silně zasakuje. V poslední době došlo například k pádům opěrných
zdí v ulici V Horce, Libušina, Pod Horkou a Poštovní. Proto, abychom zabránili dalším poškození opěrných zdí, bude vhodné najít pro dešťovou
vodu novou bezpečnou cestu. Pokládám za
hazard, že v části oblasti Horky mají chodníky
opačný příčný spád a voda je svedena do opěrných zdí, které jsou i 6 metrů vysoké. Chodník
se pak chová k opěrné zdi, jako kdyby byla dešťovým kanálem. Opěrné zdi ale slouží k podpírání chodníků a komunikací, nikoliv k prosakování
dešťových vod.
Rád bych napsal, že druhá zmiňovaná větší
část Černošic (Mokropsy, Vráž) nemá s dešťovými vodami takové problémy, ale konec června
minulého roku ukázal opak. Vzhledem k rozloze
svažitého terénu v oblasti Mokropes a Vráže se
pak rozhodně nejedná o zanedbatelné území.
Z toho důvodu bude vhodné, když začneme
problém s nevhodnou dešťovou kanalizací řešit
dříve, než voda začne krom opěrných zdí ohrožovat i rodinné domy. Věřím, že napříč zastupitelstvem najdeme ve věci nakládání s dešťovými
vodami společnou řeč, dříve než dojde k řadě
soudních sporů.
Rozdělení projektu dešťové kanalizace na dvě
hlavní části – část Horních Černošic (černá bar-

va) a zbytek Černošic – Mokropsy a Vráž (šedá
barva). Společná hranice je potok Švarcava.

Jakub Špetlák,
zastupitel Trojlístek

Piráti Černošice
www.piraticernosice.cz

Vaše ODS Černošice

Tomáš Jandura, zastupitel Trojlístek
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Pohledem zastupitelů
Prahu s Berounem by mohl spojit železniční tunel
V Praze se začátkem října letošního roku odehrála důležitá odborná konference, která se zabývala problematikou tunelového železničního propojení
mezi Prahou a Berounem. Odborníci ze Správy železniční dopravní cesty
(SŽDC), Českých drah, zástupci nákladních dopravců a samosprávy hovořili o hlavních výhodách tunelové varianty. Cílem, s jakým jsem konferenci
inicioval, bylo oživit debatu o tunelu mezi Prahou a Berounem, aby se lidem usnadnila cesta mezi hlavním městem a významnou částí Středočeského kraje.
Stávající trať je v žalostném stavu a všichni dobře víme, jak často mají
vlaky zpoždění. Nejčastěji je to kvůli technickým závadám. A i když se trať
postupně rekonstruuje, i po její modernizaci se tam všechny vlaky zkrátka
nevejdou, protože už dnes je její kapacita na samotné hranici udržitelnosti.
V úvahu nepřichází ani rozšíření trati, a to z důvodu omezeného prostoru
v dlouhé části trati, která vede podél řeky Berounky. Dále je třeba dbát
také na zachování historického odkazu stávající trati. Jedná se zejména
o nádražní budovy, které si zaslouží zachovat.
Právě proto nyní SŽDC pracuje na studii proveditelnosti několika variant tunelového řešení mezi Prahou a Berounem. Do tunelu by se podle
odborníků měla schovat zejména dálková a nákladní železniční doprava.
Stávající modernizovaná trať by pak sloužila především obyvatelům obcí
v rámci příměstské dopravy.
26 kilometrů pod zemí
V úvahu připadají v současné době tři varianty. Nejdelší předpokládá
26 kilometrů dlouhý tunel mezi pražským Smíchovem a Berounem. Tato
varianta by byla nejdražší. Další dvě levnější varianty uvažují o tunelu mezi
Radotínem a Berounem, nebo mezi Radotínem a Řevnicemi.
„Z dopravně-technologického hlediska je nejlepší nejdražší varianta.
Značně by se tak zrychlilo spojení Hořovicka, Příbramska a Berounska
s Prahou,“ řekl na konferenci Radek Čech, ředitel strategie SŽDC.
Dále je třeba dbát také na zachování historického odkazu stávající trati.
Jedná se zejména o nádražní budovy, které si zaslouží zachovat a smysluplně využít. Podle mého názoru musíme uvažovat i tímto směrem, abychom vzdali hold našim předkům, díky kterým zde máme dnes komfortní
bydlení.
Nepřemýšlejme jen v rovině peněz
Optimalizace stávající trati podél Berounky, která začne příští rok a potrvá několik let, nezajistí dostatečnou dopravní kapacitu, která by pokryla
požadavky objednatelů osobní dopravy i nákladních dopravců. Rozsah
dopravy bude značně limitován z důvodu hlukové zátěže, navíc nebude
možné dosáhnout klasickými soupravami požadovanou jízdní dobu mezi
Prahou a Plzní do 60 minut. Situaci neulehčuje ani postoj měst mezi Berounem a Hořovicemi, kde veřejnost nesouhlasí s aktuálním povrchově
vedeným koridorem vysokorychlostní trati.
Ačkoliv je varianta nejdelšího tunelu i nejdražší, neměli bychom podle
mého názoru uvažovat pouze měřítkem peněz, jak se to v naší zemi děje
zejména v poslední době. Byla by to obrovská přidaná hodnota pro celý
náš region a zklidnění dopravy v údolí Berounky je něco, co se nedá spočítat na kalkulačce. I proto se chci osobně angažovat na Ministerstvu dopravy a u vládních politiků, aby přípravě této významné stavby dali zelenou.
Přemysl Mališ, zastupitel Středočeského kraje
a poslanec Poslanecké sněmovny ČR (hnutí ANO 2011)

Pohledem občanů města
V této rubrice přinášíme příspěvky občanů města Černošice,
které souvisí s obecní tématikou.

Dobrý den, chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří zorganizovali Koncert století v Hale Věry Čáslavské konaný 14. října 2018. Určitě
nebylo snadné získat všechny učinkující na tento termín. Byl to krásný
zážitek pro nás diváky a všichni ostatní „peciválové“, kteří nevyužili této
příležitosti k návštěvě, mohou jenom litovat.
Děkuji ještě jednou.
Marcela Janáková (včetně všech spokojených diváků)
FOTO:
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Svoz bioodpadu od nemovitostí v zimních měsících
prosinec 2018 – svoz pouze 5. 12. a 12. 12.
leden 2019 – svoz odpadá
únor 2019 – svoz odpadá
Od 1. března 2019 bude svoz bioodpadu probíhat opět každou středu.
K odstranění bioodpadu lze celoročně využít i sběrného místa v OTS, Topolská 660:
pondělí a středa 7:00 – 17:00 hod., sobota 8:00 – 12:00 hod.
Bližší informace na tel. čísle: 251 641 183
Renáta Petelíková, odbor technické služby

Prezident v Třebotově
Při hledání ve Státním archivu jsem nedávno pročítal obecní kroniky sousední obce Třebotov. Jedna z těch nejstarších byla psána od r. 1885 a zápisy končí roku 1903. Ale zůstalo v ní mnoho stránek nepopsaných. A na
jedné z těchto volných stránek je pořízen nápis upozorňující na událost,
kdy „tatíček Masaryk“ navštívil Třebotov a je pod tímto nápisem v kronice podepsán. Jinde není o této návštěvě žádná zmínka, ani v kronikách
jiných obcí jsem nenašel žádnou poznámku o cestách tehdejšího prezidenta Masaryka v našem okolí. Pamětníci neexistují, na obci Třebotov se
dochovala jedna fotografie z jeho uvítání.
Pracovní den 24. květen 1920 byl pro prezidenta Masaryka asi velmi
náročný. Politická situace byla napjatá. Takzvané První Tusarově vládě (nazývané rudo-zelená koalice) skončil mandát a následující den 25. 5. 1920
má být jmenována vláda nová a řádná, vzešlá z voleb opět s premiérem
Vlastimilem Tusarem. Právě zmíněný den 24. května došlo k neoficiálním
hovorům prezidenta se staronovým premiérem Vl. Tusarem v Třebotově
v penzionu pana Antonína Brandejse (pavilon třebotovské nemocnice),
který často navštěvovali nejen pražští významní politici. V záznamu Archivu
prezidenta republiky bohužel najdeme pouze indexy, obsahy z tehdejších
cest prezidenta a další spisy byly v šedesátých letech skartovány. V indexech se dá najít i odkaz na další návštěvu Třebotova a setkání s ministerským premiérem Vl. Tusarem dne 12. 7. 1920. To bylo v době, kdy se již

tato druhá Tusarova vláda pomalu rozpadávala kvůli rostoucímu rozkolu
v sociální demokracii (odtržením tohoto uskupení vznikla Komunistická
strana). Témata jednání mezi prezidentem Masarykem a ministerským
předsedou jsou zřejmá, neboť vycházejí z celospolečenské situace nově
vzniklého státu Československo, jehož 100. výročí si v těchto měsících
připomínáme.
Hubert Poul, Černošická Společnost Letopisecká

DOBRÁ ADRESA
Jestliže v současnosti sledujete ceny stavebních pozemků a domů v Černošicích a srovnáte je s cenami podobných pozemků v jiných
obcích či městech, zjišťujete, že je, i přes jejich vysokou cenu, o ně trvalý zájem. Není to
žádná novinka. Vypovídá to totiž o tom, že zde
trvale platí tvrzení realitních kanceláří, spekulantů a reklamy, že černošický životní prostor
je dobrá adresa.
Dobrá adresa je umělé, levné slovní spojení,
které nám má snad sdělit něco mimořádného
o místu, kde bychom měli nalézt společensky
akceptovatelné zvláštnosti. Z místního pohledu
se zde zaměňuje kulturně historický, stavebně
výjimečný odkaz za snobský podnikatelský
elitismus. Takové Černošice nikdy nebyly
a navzdory realizovaným stavbám procovské
podprůměrnosti, ještě stále nejsou. Udržení
takového stavu je v rukou komunálních politiků, stavební komise a zvláště pak citlivého
dozoru reprezentovaným stavebním odborem
(úřadem).
Černošice bývaly pro pražské výletníky
a pražáky vůbec, blízkým cílem pro sobotní
a nedělní odpočinek. Dnešní víkend, i když sobota byla v minulých dobách pracovním dnem,
ale s krácenou pracovní dobou. Tak tomu bylo
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i na školách. A tak se zrodila myšlenka na stavby trvalého rekreačního bydlení.
Nabídka levných pozemků dala proto vzniknout tolik obdivované vilové zástavbě, ale, jak
jsem naznačil, většinou pro „letní bydlení“. Co
stavba, to vynikající autor, architekt, stavitel.
Stavebníky byli slavní lékaři, vládní radové,
bankéři, továrníci, právníci, vyšší důstojníci,
spisovatelé, známí umělci, … to znamená,
lidé, o kterých se jen těžko mohlo říci, že by
měli „hluboko do kapsy“. Právě naopak. Černošice jako kdyby kumulovaly jejich osvícenou
inteligenci a velkorysost, která dávala architektům a stavitelům volnou ruku, což se ukázalo
v konečných výsledcích jako velice prozíravé.
Ve dvacátých a třicátých létech minulého
století dochází k situaci, kdy i sociálně slabší
část prvorepublikové společnosti, v našem případě pražské, měla možnost snadněji pronikat
do Černošic a Mokropes. Stavěly se vilky, rodinné domky a dalším důsledkem byla i exploze chatové výstavby, zejména v okolí bývalých
říčních lázní. V současné době mají proto Černošice republikový primát co do počtu chat na
svém katastrálním území v porovnání s jinými
českými městy.
Černošice mají neopakovatelnou meziváleč-

nou minulost, a to nejen co do zmíněné výstavby, ale i v oblasti kulturně společenského života. Tuto minulost mně bylo dovoleno poznávat
ze vzpomínek, novinových výstřižků a hlavně
fotografií lidí, kteří zde v tomto období žili své
mládí. Byli to lidé, kteří nás jako rodinu přijali,
což bylo pro černošické vztahy v časech totality pro mnoho lidí naprosto nepochopitelné
a umožnili nám vstup do rychle vymírající místní
společnosti.
Pár těch skromných, vzdělaných a vzácných
lidí můžeme se štestím ještě potkávat. Ubývají.
Jejich idylické doby jsou neobnovitelné, jsou
nenávratně pryč, protože odešly s lidmi, kteří
je dokázali s patřičnou noblesou a nezištností
vytvářet.
Léty jsem poznával „ducha místa“, poznal
jsem tady mnohé moudré a obětavé lidi, je zde
ještě někdy srdečno a veselo přesto, že dochází k okusování trojlístku. Značně se zlepšila
čistota města, přibylo chodníků, upravených
ulic, ubylo některých příliš hlučných „kulturních“ akcí. Snaha o zlepšení je patrna díky
obětavým spoluobčanům i nemalým finančním
prostředkům, některým i z EU. Jde to pomalu.
Buďme trpěliví a skromní!
Otakar Štanc, ČeSpoLet

z historie

Osud mlýna Na Bluku

4x FOTO: archiv ČeSpoLet

První zmínka o tomto mlýně v Dolních Černošicích je z roku 1523, kdy na něj byl zbraslavským
opatem Janem dosazen mlynář Viták. Je tak po
zájezdní hospodě Slánka, která je jako krčma
v Horních Černošicích známa již v roce 1585,
nejspíše jedním z nejstarších staveních v obci.
Během staletí se na mlýně vystřídala řada mlynářů, vzpomeňme alespoň jednoho – Jiřího Kotašku, který na památku a poděkování za záchranu
své dcery před utopením postavil na druhém
břehu řeky, naproti mlýnu, v roce 1727 malou
kapličku, která tam stojí zrestaurovaná dodnes.
Po všechna staletí sloužil mlýn místním sedlákům pouze k mletí obilí tak, jako celá řada
dalších mlýnů na řece, ale i na okolních, poměrně malých potocích. Tam jich byly celé desítky
a většinou se zachovaly až do začátku 20. století. Definitivní konec tohoto drobného mlynářství
byl až po 2. sv. válce a hlavně po znárodnění
v roce 1948.
Poněkud jiný osud byl ale u zdejšího mlýna
„Na Bluku“.
Proměna na elektrárnu
Tento mlýn koupil v roce 1917 od manželů Jiráskových mlynář Jan Brož /1880-1947/, který
pocházel z Kralup nad Vltavou. V té době byl již
zkušeným mlynářem, protože před tím vlastnil
postupně několik mlýnů – v Horních Přívorech
a v Liblicích. Hned po usídlení se v Černošicích
začal starý mlýn opravovat. Především u něj postavil velkou a moderní vilu, do které se se svou
početnou rodinou nastěhovali.
A hlavně začaly práce na úpravách mlýna, ale
i celého jezu, který byl do té doby poměrně nízký a lomený. Tento původní jez byl v roce 1919
nahrazen jezem rovným, který také poněkud
zvýšil hladinu řeky. Pan Brož totiž chtěl mlýn přebudovat na vodní elektrárnu.
Starý lomený jez byl ještě po celá dlouhá léta
při hodně nízkých stavech vody v řece dobře viditelný. Původní mlýnské kolo i celý jeho dřevěný přístřešek – kterému se říkalo lednice – bylo
odstraněno a postavena zděná budova vodní
elektrárny. V ní byly umístěny 2 Francisovy turbíny, které začaly vyrábět elektrický proud a tím
pan Brož zásoboval Horní i Dolní Černošice,
ale i část Mokropes a Zbraslavi. Tyto turbíny,
které vyrobila firma J. Kohout Praha-Smíchov,

-- Mlýn okolo roku 1919 --

-- Současná podoba mlýna s elektrárnou --

a na kterých si můžeme přečíst rok výroby 1919
a 1920, dodnes spolehlivě pracují pouze s tím
rozdílem, že jejich provoz již není řízen ručním
nastavováním, jako to bylo po celé desítky let,
ale jsou napojeny na velmi složitý počítač, který
celý jejich provoz neustále kontroluje a řídí. Díky
tomuto počítači se automaticky nastavují sklony
lopatek i průtok vody, a tak se udržuje stále přijatelný stav vodní hladiny a její množství, které
turbínami protéká. Celé je to dosti složitá aparatura, která ale pracuje velmi spolehlivě a dlouhodobě. Tato nová a moderní úprava vznikla ale až
v posledních letech, kdy celou elektrárnu koupilo sdružení několika majitelů, kteří ji provozují
a kteří zde také bydlí.
Původní majitel – pan Brož, zemřel v roce
1947, takže se již ani nedočkal velkého úpad-

-- Nápis na jedné z Francisových turbín, které stále pracují. --

ku po roce 1948. Potomci jeho rodiny v jejich
původní vile ale stále žijí. Vnuk pana Brože ještě
ve svém vysokém věku 70 let občas rád startoval z nedaleké Hladké skály na rogalu, aby se
mohl z výšky podívat na řeku Berounku i jejich
bývalý mlýn. A také generátor elektrického proudu, který od roku 1920 zásoboval elektřinou
Černošice, stále ještě spolehlivě pracuje. Celá
elektrárna je nově opravená včetně úplně nového jezu z roku 2017, zmodernizovaná a aktivně
zapojená do rozvodné sítě celé republiky.
Vladimír Dousek,
Černošická Společnost Letopisecká

-- Původní generátor na výrobu elektřiny z roku 1920. Je stále funkční. -15
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Sázení lípy a odhalování citátu TGM u Haly Věry Čáslavské
pokračování ze str. 1

Zamyšlení nad českým národním stromem - lípou - pronesl Otakar Štanc. O památných lípách
a historii kamenů ze sliveneckého mramoru promluvila členka městské rady Milena Paříková.
Druhou zastávkou bylo "sázení" Lípy republiky, které uvedl Vladimír Dousek a požehnal jí
místní farář Zdeněk Skalický. Pevné zdraví jí popřála také doyenka místního Sokola, paní Lída

Straková. Lípu vysazenou nedaleko školy darovalo zahradnictví Gardeo. Tabulky nesoucí její
označení vznikly u místního rytce Luďka Musila.
Kámen z růžového vápence, který je ke Stromu
republiky umístěn, byl zachráněn zpod krajské
silnice u černošického nádraží, a pochází z již
uzavřeného lomu směrem na Roblín. Okolo lípy
a kamene bude instalován kovový plůtek od
uměleckého kováře Michala Trešla, který zho4x FOTO: Vladimír Dousek a Ivan Látal

tovil rovněž i písmena citátu TGM, který byl odhalen v rámci třetí zastávky tohoto slavnostního
odpoledne.
Přesun ke zdi pod Halou Věry Čáslavské zpříjemnily, a některé návštěvníky velmi dojaly, děti
z pěveckého sboru Tutte le Note, které zazpívaly dvě sloky české hymny a píseň Ach synku,
synku, údajně nejoblíbenější lidovou píseň T. G.
Masaryka.
Iniciátory a autory nápadu instalace Masarykovy oblíbené věty „Vědění je moc“ jsou fotograf
Petr Kubín a známý černošický výtvarník David
Böhm, který dílo vytvořil bez nároku na honorář
(město Černošice uhradilo jen realizační náklady). Odhalení citátu uvedl krátkým proslovem
starosta Filip Kořínek, pohovořil i Petr Kubín,
a vyjádření Davida Böhma, který se z pracovních důvodů nemohl odhalení zúčastnit, přečetla Adéla Červenková z odboru kultury. K přítomným inspirativně promluvil také spisovatel Pavel
Kosatík, autor mj. životopisné knihy o Věře Čáslavské a již brzy očekávané knihy o TGM.
Po konci oficiálního programu bylo pro přítomné účastníky tohoto mimořádného Svatováclavského setkání připraveno pohoštění v Café
Vera.
Adéla Červenková

-- Doyenka černošických sokolů paní Lída Straková odhaluje zasazenou lípu a pamětní kámen --

-- Pan starosta a fotograf Petr Kubín odhalují Masarykův citát --

-- Úryvek z Jiráskovy „Lucerny“ čte herečka
Vlasta Žehrová --

-- Slavnostní setkání u Masarykovy školy při zasazení „Stromu republiky“ --
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Můj život s Alzheimerem…
Kdy: úterý 20. 11. v 17.00
Kde: komunitní centrum MaNa, Komenského ul.
Sedím bezvládně v čekárně, v ruce verdikt od doktora a absolutně netuším, co mám dělat. Pacienti s Parkinsonovou chorobou chodí kolem
mě na kapačky a já se pomalu probouzím ze snu. I v téhle situaci mě
zaráží fakt, že tu kolem nejsou jen lidé staří, ale dost často mnohem
mladší než jsem já. Hlavou mi probíhá spousta myšlenek, mezi nimi i ta,
kterou si položí snad každý – proč právě moje máma? Sleduju tu svoji
maminku, drobnou, hodnou, milou osobu a je mi do breku. Nemůžu
před ní ale brečet. Chtěla jsem „to“ mít potvrzené? Chtěla. Teď to tedy
mám černé na bílém. Je to sice kruté, ale postupně si uvědomuji, že
není nic horšího než nejistota – to radši jistota, ať je sebehorší. Jedině
tak jí totiž můžu pomoci. A tak se učím novému přístupu. Učím se tomu,
že vše, co máma zmateně říká a dělá, to vše není proto, že by byla
zlá. To za ni dělá „ten Němec“. (Vzpomínky paní J., jejíž maminka má
Alzheimerovu nemoc.)
Vyrovnat se s tím, že můj partner, moje máma nebo můj táta trpí
demencí, není vůbec jednoduché. A nejhorší na tom je, že v tu chvíli
netuším, co mám vlastně dělat. Co zařídit, k jakému jít lékaři, nebo kdo
mi poví, co nás teď čeká? A právě vás všechny, kteří jste se v minulosti
nebo nedávno ocitli na této životní křižovatce, zveme na setkání pečujících, které v Černošicích pořádá organizace Dementia I.O.V., z.ú.
každé 3. úterý v měsíci od 17.00 hod. Scházíme se v prostorách Komunitního centra MaNa, na adrese: Komenského 2018. Další setkání

proběhne v úterý 20. 11., dozvíte se více na téma: Můj život s Alzheimerem… Konkrétní informace o projektu "Neformální péče" naleznete na
webových stránkách naší organizace www.dementia.cz.
Společně se dá vše zvládnout snadněji… Těší se na vás Petra Petříková, koordinátorka neformální péče (tel.: 724 076 964, petra.dementiaiov@gmail.com).
Veronika Maslíková, Dementia

Zážitkový výlet našich seniorů
Letošní rok jsme se rozhodli uspořádat netradiční dvoudenní výlet na Moravu. Vyrazili jsme v počtu 44 osob autobusem na známý zámek Lednice,
kde byla zajištěna prohlídka. Poté jsme odpluli na vyhlídkovou plavbu k Minaretu a nazpátek šli naši klienti příjemnou procházkou parkem.
Večer probíhal v dobré náladě za doprovodu cimbálové muziky a s řízenou degustací vín a připraveným rautem.

Druhý den si mohli všichni dle svých možností projít památky města Mikulova, posedět v kavárně, zajít si na oběd apod.
Doufáme, že si všichni výlet moc užili. Děkujeme za finanční podporu
Městu Černošice a klientce DPS za laskavý dar.
Za DPS Monika Lípová, sociální pracovnice

2x FOTO: archiv DPS

-- Na jižní Moravě navštívili černošičtí senioři zámek Lednice a vinný sklípek. --

Němčina pro seniory v DPS
Milí senioři, máte také vnoučata nebo část
rodiny v německy mluvící zemi? Pokud se
chcete s nimi a jejich okolím lépe domluvit,
přijďte to zkusit na naše dopolední setkáni.
Při Kaffee und Kuchen si povídáme o našich
zážitcích, snažíme si vzpomenout, co jsme
četli minulý týden a jsme napnutí, jestli vrah

nakonec bude zahradník. Někdy si také trochu zopakujeme německou gramatiku. Vždy
ve středu, v 10:30, v DPS. Účast je pro důchodce bezplatná, informace podá p. Jiří
Janda, tel. 739 067 809. Budeme se těšit.
Miroslav Strejček, vedoucí DPS

Dovážka obědů
Dům s pečovatelskou službou nabízí místním
seniorům možnost dovážky obědů z Dobřichovické jídelny. Cena oběda je 65 Kč
+ 15 Kč za dovoz obědů. Klient musí mít
k dispozici dva termo jídlonosiče. V případě
zájmu se prosím obraťte na paní Moniku Lípovou, tel.: 723 504 573.
Miroslav Strejček, vedoucí DPS
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-- Z výstavy v Mokropeské kapličce - v popředí portrét Jožky Mrázka Hořického. --

Břetislav Slováček rozdával smích
Smutná psaní nemusejí být vždy smutná. Ani
Břetislav, zvaný Břéťa, by si to nepřál.
Na oznámení čteme: opustil nás herec, muzikant, výtvarník, principál a člen Horské služby
Černošice. Dodávám i autor, textař, kamarád,
srandista a veliký pábitel života.
Co nám odkázal? Milé vzpomínky na jeho
ilustrace, rozesmáté tváře a potlesky masopustních představení, kabaretů o poutích
a dětských představení.
Kdo zavítal do kamenných divadel v Budějovicích, na Vinohrady či Fidlovačku, mohl
obdivovat jeho civilní, až werichovské herectví.
Ostatně k němu choval veliký obdiv, dokonce vytvořil loutku s jeho podobou. Herecké
zkušenosti si nenechával pro sebe. Pomáhal
mladším kolegům, působil jako pedagog na
soukromé herecké škole. Televizním filmem
Břetislav a Jitka, kde ztvárnil titulní roli, vzpomínala ČT na Břetislava Slováčka minulý měsíc.
Jaká byla jeho stopa v Černošicích, kde
chodil do školy, pak studoval na Střední výtvarné škole na Žižkově a později na DAMU herectví a několik semestrů i režii. Začátkem osmdesátých let jsme jezdili na letní tábory, pro které
psal divadelní hry na tělo dětem a místu, které
jsme zrovna navštívili. Roztoky, Kutná Hora,
Krásný Dvůr, Švihov, Zbraslav, Mokropsy, Zvánovice. Představení se pak v Černošicích několikrát opakovala.
V té době jsme založili HSČ, tedy Horskou
službu Černošice, v duchu Járy Cimrmana.
Dvacítka členů měla svá cvičení, náčelníka
i výjezdy do skutečných hor. Recese trochu
dráždila tím názvem, zejména když došlo k záměně prvního písmena.
V jeho režii a výtvarném zpracování byl jeho
nezapomenutelný Pohádkový les na Vráži. Nesnížil se k napodobení špatné televizní zábavy,
byl vždy originální a vtipný. Pro Mariánskou
pouť autorsky a režijně připravil několik kabaretů, otextoval písně, hrál v kapele. Zajímal
se o historii a osobnosti, které žily v naší obci.
Poznání pak přetavil v divadelní texty, které nacvičoval s dětmi. Když Mokropsy slavily 900
let, hrála se jeho divadelní férie z doby o sto
let starší, napsaná podle autentického deníku
studenta z Mokropes.
Pro Mokropeský masopust, který letos oslavil 30. výročí – psal, režíroval a hrál od svého
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začátku desítky let, než ho vystřídal současný
principál Tomáš Prskavec. Písně a texty Břetislava Slováčka zlidověly, autor časem trochu
v zapomnění, ale písně nikoliv. Za tu dobu
vystřídal několik vozembouchů, amplionů,
klobouků a divadelních šminek. Na masopust
přiváděl své studenty a herecké kolegy, třeba
hostujícího kominíka Ivana Trojana. Ale hlavně
pracoval s místními amatéry, jejichž jediným
předpokladem bylo pouhé nadšení. Nepsal
hry, pro které hledal herce, ale uměl pro dané
amatérské herce napsat texty adekvátní jejich
naturelu a možnostem. Uměl improvizovat, byl
velikou studnicí tolika nápadů, které nestačil
už zrealizovat. Ale jeho syn Jakub zdařile pokračuje v masopustní tradici.
V Černošicích měl tři společné výstavy
v Galerii Jiřička / Vánoční pábení, Velikonoční
na-dívání, Černošický dlouhý noce./ V Mokropeské kapličce jsme mohli obdivovat jeho
práce v loňském roce. Spolu s herci mnohokrát vystavoval, i v knize Herci malují má svoji
kapitolu. Půvabné jsou jeho kresebné studie

-- 30. Mokropeský masopust 2018 --

krajiny z našeho okolí, nebo figurky z vlaku,
kterým dojížděl do divadla. Možná jste někdy
nahlédli do jeho diářů, které hrály mnoha barvami, které tam štětcem maloval podle toho,
jak se každý den měnilo počasí.
Příkladně se staral o svoji rodinu, rodiče,
ženu Káťu, děti i vnoučata. Rodina se postarala o jeho důstojné odcházení doma, v jeho
Mánesově ulici. Mít za kamaráda Břéťu Slováčka bylo velkým potěšením a jsem rád, že jsem
mohl být v jeho blízkosti, když tvořil.

-- Autoportrét Břetislava Slováčka z pohádkového lesa. --

Ivan Látal
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Nejstylovější Fashion Piknik je za námi a bylo to úchvatné!
2x FOTO: archiv Party a oslavy

-- Podzimní Fashion Piknik se nesl ve stylu Great Gatsby. --

V neděli 14. října se v prostorách vily ve Vrážské ulici a na přilehlé zahradě konal nejzářivější
a nejstylovější bazárek oblečení v širokém okolí. V pořadí jedenáctý Fashion Piknik se tentokrát nesl ve velkém stylu a všechny prodávající
dámy dorazily na místo v úžasných kostýmech
ve stylu Great Gatsby. Na dvacet úchvatně odě-

ných prodejkyň se sešlo za slunečného počasí v zahradě, prodávalo se a nakupovalo, fotilo
se a skvěle se bavilo. I my jsme se na výzdobě
náramně vyřádily a celému pikniku tak vévodila
zlatá barva a hodně lesku. Děkujeme všem, kteří
dorazili prodávat i těm, kteří přišli hojně nakupovat. Už nyní se těšíme na jaro, kdy pro vás opět

přichystáme nějakou tematickou parádu opět na
novém místě. Sledujte nás na webu i facebooku, kde si můžete prohlédnout bohatou galerii
a také akce, které budeme chystat. Najdete nás
jako @partyaoslavy.
Bára Nováková a Bára Malá

Tutte Le Note - slavnostní vystoupení k výročí republiky
Na závěr slavnostního odpoledne 28. září po
zasazení Lípy republiky zazpíval Dětský pěvecký sbor Tutte Le Note pod vedením své sbormistryně Jany Egemové českou hymnu i oblíbenou Masarykovu píseň Ach, synku, synku.
Svým příspěvkem také zakončil Slavnostní
koncert Základní umělecké školy Černošice
v městském sále na Vráži v sobotu 20. října
v podvečer.
Zveme všechny přátele a příznivce sboru
na adventní vystoupení, 1. prosince na dobřichovický zámek a 8. prosince do Černošic
na Vráž!

FOTO: archiv sboru

Simona Kysilková Šnajperková
Dětský pěvecký sbor Tutte Le Note
-- Při sázení lípy děti zazpívaly státní hymnu i oblíbenou píseň TGM. --

Jak vybrat nejlepší základní školu?
Kdy: pondělí 12. listopadu v 18.00
Kde: MŠ KinderGarten, Boženy Němcové 1415, Černošice
Přemýšlíte, jestli své dítě zapsat do státní, soukromé nebo alternativní školy? Do Černošic nebo do Mokropes? Na program MIND, CLIL nebo do
běžné třídy?
Rádi bychom Vás pozvali na neformální besedu na téma základní školy
v Černošicích a okolí. Tuto besedu, kterou pravidelně pořádáme pro rodiče dětí z naší školky, jsme se rozhodli otevřít i pro veřejnost. Nejedná
se o formální prezentaci oficiálních zástupců níže uvedených školských
zařízení. Naopak, na setkání budou přítomni pouze rodiče ochotní podělit
se s námi o své zcela konkrétní zkušenosti s jednolivými typy škol a programů. V přátelské atmosféře tito rodiče představí školu, kterou jejich dítě
navštěvuje a poté dáme prostor otázkám rodičů, jejichž děti se k zápisu
právě chystají.

Účast přislíbili rodiče dětí z těchto škol a programů:
• CLIL, MIND – ZŠ Mokropsy Černošice
• ZŠ Komenského Černošice
• Komunitní škola Jeden Strom Černošice
• Domácí vzdělávání Evy Nolčové – Stáj Bílý Kámen, Lhotka 1 – Svinaře,
okr. Beroun
• Naše Škola – Komunitní škola Liteň
• Mezinárodní škola PARKLANE Praha
• Mezinárodní škola Sunny Canadien Praha
• Da Vinci – MŠ, ZŠ a gymnázium Dolní Břežany
Za tým KinderGarten
Kamila Vodičková
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Nové Centrum Jednoho stromu

Kdo sleduje dění v organizaci Jeden strom, ví, že
od loňského roku budujeme nové Centrum Jednoho stromu v Dolních Černošicích. Jde o místo, kde
najdou zázemí především děti z naší školky Jednoho stromu a školičky Rarášků, ale i veřejnost při
přednáškách a nabídkách volnočasových aktivit.
Máme za sebou opravdu hodně tvrdé práce, vyjednávání, zařizování, plánování i stresu, aby vše dopadlo tak, jak si představujeme. Pomalu se blížíme
ke konci všech prací a těšíme se, že vám Centrum
budeme moci představit v plné kráse.
První společné setkání, jako ochutnávka pro
naše rodiče, proběhlo v pátek 12. 10. na pozemku nového zázemí. A my se radujeme z toho,
že slova chvály nebrala konce. Děkujeme všem
za příjemnou atmosféru a především za pomoc
a podporu v celém ne zcela jednoduchém období rekonstrukce.
Alena Laláková,
ředitelka Jeden strom z.ú.

FOTO: archiv Jednoho stromu

Podzimníčci v Mokropeské školce

Listopad
v MC Mraveniště
•
•
•
•
•

2. 11. Duše a dušičky z listí.
9. 11. Lampiony na sobotní průvod.
16. 11. Listnatí panáčci.
23. 11. Šišky sypané pískem.
30. 11. Anděl, čert a Mikuláš.
MC Mraveniště můžete navštívit každý pátek od září do června, 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. Rádi zpíváme,
povídáme si a především si hrajeme. Aktuální
program pravidelných setkání i jednotlivých
akcí najdete na adrese:
www.mcmraveniste.cz
Kontakt: mraveniste@seznam.cz
Facebook: Mraveniště Černošice z.s.

S příchodem podzimu jsme začali s dětmi pozorovat barevná kouzla v přírodě. V tomto období
se dějí opravdové zázraky. Zařídila to všechno
příroda? Pomáhá jí někdo? Kdo umí takhle čarovat? Možná nějaký PODZIMNÍČEK… Bylo by
zajímavé zjistit, jak takový podzimníček asi vypadá a proto jsme vyhlásili rodinnou soutěž o nejkrásnějšího podzimníčka.
Do tvoření se pustily opravdu celé rodiny.
Vznikly nádherné výtvory a my jsme ve školce
měli možnost obdivovat výborné nápady, skvělé
zpracování a vtipné detaily spousty podzimních
skřítků, panáčků a víl. Děti tak přenesly kousek
podzimní přírody i do školky, protože podzimníčci byli vyrobeni především z materiálů, které
můžeme najít v přírodě právě na podzim. Mezi
podzimníčky se objevili například šiškoví a pařezoví skřítci, dýňoví panáčci, víly z lehoučkých
barevných lístků, kukuřičného šustí a trávy. Pod-

zimníčci byli ozdobeni šípky, houbami, květinami, k jejich výrobě byly použity i kaštany, žaludy, ořechové skořápky a další přírodní materiál
a různé plodiny.
Všichni zúčastnění byli zaslouženě odměněni
malým překvapením a podzimníčci nám ve školce dělali dlouhou dobu velikou radost.
Náš záměr, aby děti prožily se svými rodiči,
prarodiči, sourozenci a ostatními členy rodiny
pár příjemných chvil, se naplnil. Velkou odměnou nám byl pozitivní ohlas na tuto akci. Dozvěděli jsme se, že rodiče spolu s dětmi strávili
nádherné odpoledne procházkou, sběrem přírodnin i výrobou podzimníčků. Děkujeme všem
za účast a těšíme se na další společné akce.

Za tým Mraveniště
Dana Rychlá

-- Takhle vypadá „Podzimníček“ v představách dětí z MŠ Topolská. -20

Andrea Mouchová,
učitelka MŠ Černošice Topolská
ww.mokropeskaskolka.cz

2x FOTO: archiv MŠ Topolská
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Děti ze základní školy zahájily Zahájení Akademie
Ano, Občanská akademie zahajovala ve čtvrtek
11. 10. 2018 v přeplněném Club Kinu svůj start
a současně podzimní semestr.
Program odstartovaly děti ze Základní školy
Černošice s pásmem „Rady rodičům od těch
nejpovolanějších“. Těmi nejpovolanějšími byly
samozřejmě myšleny děti. A tak si děti řekly, jakou výchovu a jaké jednání si představují.
Zajímá vás, co děti ve výchově požadují? Rádi
vám „Rady rodičům“ zašleme. Napište si o ně na
info@akademieCernosice.cz.
Program dětí nebyl samoúčelný. V programu
Akademie je totiž několik kurzů a přednášek,
které se týkají výchovy, takže to byl dobrý úvod
k aktuálnímu programu Akademie.
Mezi hosty večera byla i delegace partnerského města Themar z Německa. Paní Masur
vyprávěla o činnosti jejich Občanské akademie
(VHS) a o oslavách jejího stoletého výročí založení v příštím roce. Škoda, že u nás byla tradice celoživotního učení v roce 1945 přerušena,
ale založení prvních vzdělávacích spolků v roce
1919 bude mít i u nás napřesrok 100leté výročí
založení.
Během večera se v programu střídaly živé
upoutávky jednotlivých lektorů s krátkými videi
s výstupy lektorů, kteří se akce nemohli zúčastnit. Mezi ně patřil na příklad psycholog Radkin
Honzák, děkan fakulty VŠFS Karel Havlíček,
generální ředitelka AMSP ČR Eva Svobodová, senátor Marek Hilšer a další. Ti všichni už
přislíbili účast v Akademii a na jejich kurzy je
možné se již dnes přihlásit na webu Akademie:
www.AkademieCernosice.cz.
Stejně tak je možné se přihlásit na další kurzy,
pořádané například ve spolupráci s šéfredaktorem časopisu FORUM24, panem Šafrem nebo
redaktorem Kundrou z REFLEXu nebo další
z celkových 35 kurzů v podzimním semestru.
Ochutnávky kurzů doplnil moderátor večera
pan Vojtěch informacemi o tom, jak je možné
se na kurzy přihlašovat, a přehlednou informací o vizi Černošické občanské akademii. Ta by

2x FOTO: archiv V. Vojtěcha

-- Na zahájení Občanské akademie byl sál Club Kina zcela zaplněn. --- Paní Masur z partnerského města Themaru
symbolicky předává ke startu Akademie kornout
bonbónů, který dostávají prvňáčci první den při
nástupu do školy. --

jako pilotní projekt celoživotního učení a zlepšování komunitního života měla být k dispozici
všem zájemcům v České republice. Jako první
zájemci o využití našeho černošického modelu
se přihlásili kolegové z Počernic.
Večer se sice trochu protáhl, ale díky ukázce
energetizujícího cvičení a hudební vložce, při které
byli všichni účastníci zároveň součástí velkého orchestru, odcházeli návštěvníci plni energie a hrdosti, že taková významná akce startuje právě v našem
městě. V městě Černošice, které bude vzorem pro
podobná zařízení v celé naší republice.
Všechny informace ke kurzům a přednáškám s možností se přihlásit najdete na:
www.AkademieCernosice.cz nebo na telefonu
773 871 718.
Václav Vojtěch

Program Občanské akademie na listopad 2018
datum
kurz/přednáška
29. 10. 2018 @ 18:00 - 20:00
Psychopati mezi námi – psychiatr Radkin Honzák
31. 10. 2018 @ 19:00 - 20:00
Hoří má panenko. Ale u nás! Co teď? - Sbor dobrovolných hasičů
01. 11. 2018 @ 17:30 - 19:00
Jak efektivně vést porady – Eva Kaňáková
03. 11. 2018 @ 10:00 - 13:00
Fotografický portrét - kreativní – Veronika Kurelová
06. 11. 2018 @ 19:00 - 20:30
Předávání rodinných firem – Eva Svobodová
07. 11. 2018 @ 18:30 - 19:30
Proč děti potřebují hranice – Vladimíra Ottomanská
08. 11. 2018 @ 19:00 - 21:00
Změny v podnikání posledních 20 let. Co nás čeká zítra? – Karel Havlíček
08. 11. 2018 @ 19:00 - 20:00
Trénink paměti (3x) – Hana Mazancová
10. 11. 2018 @ 09:30 - 16:30
Seznamte se s ČCHI-KUNG / Qi Gong – Monika Šindlerová
12. 11. 2018 @ 17:00 - 19:00
Žena a podnikání, za vším hledej ženu – Eva Čejková Svobodová
13. 11. 2018 @ 17:30 - 20:30
Kurz šití pro začátečníky a středně pokročilé (5x) – Nikol Ryantová
20. 11. 2018 @ 17:00 - 20:00
Biorytmy - den, noc, úplněk, sluneční aktivita, roční období – Robert Zítko
21. 11. 2018 @ 17:30 - 19:00
Včelka medonosná a náš společný život - Luděk Sojka
22. 11. 2018 @ 19:00 - 21:00
Fake News a poplašné zprávy - Pavel Šafr, FORUM24
27. 11. 2018 @ 17:00 - 19:00
To nejzajímavější z Černošických kronik – Hana Štefková
28. 11. 2018 @ 17:00 - 19:00
První pomoc pro dospělé – Český červený kříž
29. 11. 2018 @ 18:00 - 19:00
Potřebujeme probiotika jako sůl? – Ludmila Treutnerová
29. 11. 2018 @ 19:00 - 20:30
Naše životní prostředí: Jsme opravdu v Evropě? – Bedřich Moldan
03. 12. 2018 @ 19:00 - 21:00
Jak Rusko krade naše tajemství – Ondřej Kundra, Reflex
Toto je nabídka kurzů a přednášek. Akce se konají pouze v případě, že se přihlásí dostatečný počet účastníků.

Víceletá gymnázia
– Ano či Ne?
Kdy: středa 14. listopadu od 18.30 hod.
Kde: Základní škola Černošice, Pod Školou 447, výtvarný ateliér
Spolek přátel černošické školy pořádá ve
středu 14. listopadu od 18.30 hodin přednáškový večer na téma víceletých gymnázií.
Jako první vystoupí Jana Hrkalová, ředitelka
Gymnázia Oty Pavla v Radotíně, a Bohumil Kartous, expert neziskové organizace
EDUin. Ve svém vystoupení se zaměří na stěžejní otázku, zda a kdy hlásit děti na víceleté
gymnázium nebo zda je lepší je nechat na
základní škole. Romana Zemanová, výchovná poradkyně ZŠ Černošice, vás pak seznámí s praktickými informacemi a statistikami
ze ZŠ Černošice. Vstupné dobrovolné.
Václav Kurel,
Spolek přátel černošické školy
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Krátké zprávy
ze základní školy
Léto už definitivně skončilo a s ním i čas zahálení
a lelkování. Na děti čekaly ve škole první testy
a zkoušení, ale i výlety a různé zajímavé akce,
které jim přinesly spoustu zajímavých zážitků
i poučení.
Prvňáčci a druháčci zamířili do Rudolfina, kde
si prohlédli i místa, kam se běžný návštěvník nedostane. Žáci druhého stupně si udělali výlet do
Radotína na akci Revolution train, která působí
2x FOTO: archiv ZŠ Černošice

jako prevence užívání drog mezi mladými lidmi.
V prostředí vlakových vagonů se žáci seznámili
s příběhy mladých lidí, jejichž život ovlivnila drogová závislost. „Život máme jenom jeden, proto jsem se rozhodla, že nikdy nepůjdu cestou
drog,“ napsala v hodnocení žákyně 9. B.
Ve středu 14. listopadu od 7.15 proběhne
tradiční podzimní SBĚR PAPÍRU (pozor, nesbíráme kartony). V loňském školním roce jsme se
umístili na druhém místě. Doufáme, že letos budeme ještě úspěšnější.
Michaela Šlesingerová, tisková mluvčí školy

Písmo je řeč, na kterou se
můžeme koukat
Jednoho dne jsme se vydali plni očekávání do
školní knihovny za paní knihovnicí, která pro nás
(třídu 4. E) připravila program o vzniku a vývoji
písma.
Nejdříve bylo nutné se zamyslet, co to vlastně
písmo je. Nejlépe podstatu písma vystihl Miki.
„Je to věc, kterou se dorozumíváme, řeč, na
kterou se můžeme koukat. Někdy je důležitější
než řeč, dá se na to kouknout znovu." Za tuto
definici si vysloužil bouřlivý potlesk.
Povídali jsme si o tom, kdy, kde a jak písmo
vzniklo, na jaké materiály se psalo a čím. Paní
knihovnice měla připraveno plno zajímavých
ukázek, kterými své povídání ilustrovala. I děti
věděly více, než si zprvu myslely. Velmi hezky
spolupracovaly. Pracovaly i s pracovními listy,
kde si ověřily, co si zapamatovaly.
Program se nám všem velmi líbil. Z knihovny jsme odcházeli obohaceni o nové poznatky
a někteří i s čerstvě vypůjčenými knížkami.
Martina Václavková, pedagog

Setkání s chovatelem
-- Na konci Revolution train žáci mohli
navštívit i příbytek drogového dealera. --

Tatínek žákyně z naší třídy 4. E nám věnoval svůj
čas a podělil se s námi o zajímavosti ze světa
psů i o velmi užitečné rady, jak se k těmto zdo-

-- Třída 4. E na setkání s fenkou Maiou a jejím
chovatelem. --

mácnělým šelmám chovat. S ním a jeho psím
doprovodem - fenkou Maiou jsme se setkali na
pláži u Berounky. Bylo nádherné podzimní ráno
a pro děti bylo toto setkání překvapením.
Povídali jsme si o psech obecně. Jak se k nim
máme chovat, jak s nimi zacházet, co jejich výchova obnáší. Seznámili jsme se s Maiou, fenkou slovenského čuvače. Dozvěděli jsme se
o původu, historii i vlastnostech tohoto u nás
ne příliš častého plemene. S fenčinou pomocí
jsme si ukázali, jak ke psu správně přistupovat,
manipulovat s ním.
Děti měly možnost klást otázky, na něž jim
pan chovatel velmi ochotně odpovídal. A nebylo
jich zrovna málo. Bylo vidět, že děti připravená
akce zaujala a psí téma je jim blízké.
Společná procházka podél Berounky byla
velmi příjemná. Pozorovali jsme volavky i úspěšného rybáře. Ve škole na děti čekalo teploučko
a další aktivity spojené s třídním projektem Pes
společník člověka.
Velký dík patří panu chovateli za ochotu,
se kterou nám nabídl své znalosti, zkušenosti
a jeho fence za trpělivost.
Martina Václavková, pedagog

Nezapomeňte na oslavu Día de los Muertos!
Kdy: 4. listopadu
Kde: Club Kino
První listopadovou neděli Club Kino rozkvete
mexickou barevností a hravostí při oslavách
Día de los Muertos. Připravujeme pro vás
i vaše děti kreativní zábavu plnou barev a květin. Těšit se můžete na různé soutěže, bude
hrát hudba, ochutnávat budeme mexické
dobroty.
Vstup je pochopitelně v maskách, nejlépe
pak v masce kostlivce, chybět nebude ani malování na obličej, kde se budete moci dozdobit, holčičky si navíc můžou za malý poplatek
vyrobit vlastní květinovou čelenku typickou
pro mexické oslavy. Všechny děti si pak na
památku vymalují svou pestrobarevnou lebku.
Www.partyaoslavy.cz/muertos.
Vzhledem k omezené kapacitě klubu si raději své místo v Club Kině rezervujte na telefonu 251 640 397.
Bára Nováková a Bára Malá
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Druhá přednáška Spolku přátel školy
naplnila sál!
FOTO: H. Mazancová

Ve středu 9. října se konala již druhá přednáška
Spolku přátel černošické školy. Tentokrát byla
o výuce matematiky metodou profesora Hejného a vedla ji známá lektorka Jitka Michnová,
spoluautorka jeho knih, letitý praktik a zachránce této metody výuky. Na rozdíl od minulé přednášky přišlo velké množství zájemců a sál nám
sotva stačil!
Již začátek nepůsobil jako klasická přednáška. Paní Michnová vyzvala všechny, ať řeknou,
co je k problematice zajímá a zprvu rozpačitými

dotazy brzy popsala tabuli v takovém množství,
že by vyplnily i několikadenní seminář. Rozpoutala se tím dlouhá diskuze, která pokračovala po
celý večer. Paní lektorka demonstrovala hodně
důkazů o úspěšnosti této metody ze své vlastní výuky ve škole v různých ročnících po dobu
mnoha let. Ukázala výsledky srovnávacích testů,
hovořila o konkrétních případech a situacích ze
své praxe, uváděla informace o jednotlivcích,
kteří, ačkoliv měli velké problémy s učením, tuto
metodu zvládli. Všichni jsme si vyzkoušeli různé matematické úlohy i možnosti jejich řešení
a snažili se na vše podívat i pohledem dítěte.
Také nás přesvědčila, že žádná metoda není
spásonosná, že ale musíme věřit svému učiteli,
který matematiku vyučuje. A navíc nám nic nebrání pořídit si příručku pro výuku a tím lépe proniknout do této problematiky. Pochopili jsme,
že metoda profesora Hejného staví nejprve na
zkušenosti a mateřském jazyce, teprve pak učí
děti jazyk matematický.
Přednáška byla velmi inspirativní, děkujeme
paní Michnové i všem zúčastněným.
Za Spolek přátel černošické školy
Hanka Mazancová
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Téma kyberšikany
zaujalo
V červnu skupinka nadšenců založila Spolek přátel černošické školy s vizí rozhýbat
rodičovskou veřejnost a vytvářet aktivní vazby se školou. Jako první veřejná akce se
konala dne 20. září 2018 přednáška o kyberšikaně, sebepoškozování a drogách.
Nejprve vystoupila Jana Venclíčková,
metodička prevence na ZŠ Černošice. Seznámila nás s prevencí na škole a s možnostmi, kde hledat pomoc. Doporučujeme
podívat se na webové stránky školy, kde
v sekci Pro rodiče – Primární prevence
najdete mnoho užitečných rad. Například
Desatero bezpečného internetu nebo Prevence šikanování.
Všechny zaujalo podrobné líčení sebepoškozování, což je vlastně stále se opakující návyk, se kterým se dnes můžeme
u našich dětí setkat. Bohužel tento jev není
nic ojedinělého, jeho nárůst je celosvětový problém a souvisí se závislostí na sítích.
Proto je nutné vědět, jak rozpoznat příznaky, jaké jsou nejčastější formy i jak máme
reagovat.
Internet: štestí nebo pohroma?
Další část přednášky o sociálních sítích
měl místní učitel informatiky Aleš Liber.
Seznámil nás s testem, kdy 24 hodin byla
vždy celá rodina online. Výsledek byl šokující: 9leté děti byly na internetu průměrně 18 hodin (!), nejedly, nespaly, kdežto
14letí a starší výrazně méně, odešli, ztratili
zájem. Z toho je jasné, že hrozba číhá na
stále mladší generaci. Ze své vlastní praxe
uvedl příklad, kdy starší žáci psali úvahu na
téma „Je internet štestí nebo pohroma?“.
Co myslíte, že většinou napsali?... Dále
hovořil o různých nebezpečích číhajících
na děti i jak se jim bránit. Případů z praxe
znal neuvěřitelné množství.
Závěrečný příspěvek paní Venclíčkové
se týkal netolismu, čili závislosti na sítích
a kyberšikaně. Víte např., že v rámci kybergroomingu, tj. chování, kdy si pachatel na
internetu vytipuje oběť a snaží se získat její
důvěru, dokáže ji již za pouhých šest hodin dostat k osobnímu setkání? Bohužel je
příliš případů se špatným koncem. Hlavně
si nemysleme, že našemu dítěti nic takového nehrozí. Přednáška se setkala s velkým
ohlasem, o čemž svědčí i to, že místo plánované hodiny se značně protáhla a ani po
ukončení nenechali posluchači přednášející odejít a měli další dotazy.
Děkujeme
všem
přednášejícím
i zúčastněným.
Za Spolek přátel černošické školy
Hanka Mazancová
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DRAKIÁDA
V sobotu 13. 10. 2018 se
na Višňovce konala tradiční
drakiáda pořádaná Sokolem
Černošice. Ve vzduchu létalo více jak 30 pestrobarevných draků různých velikostí a tvarů. Větši-

na z nich pronásledovala své majitele těsně nad
hlavou, ale některým se podařilo dostat výš, kde
měli nádherný rozhled po celé krajině. Ten, kdo
přeběhl louku se svým drakem několikrát, mohl
se zúčastnit bojovky připravené v lese. Cesty
byly dvě – jedna lehčí pro menší předškolní děti
a jedna o něco těžší pro ty, co už trochu umí číst
a psát. Tentokrát děti luštily křížovku s odměnou

na konci. Samozřejmě ani letos nechyběl ohýnek s pečením buřtů. Doufám, že se všem dračí
odpoledne líbilo a těšíme se na příští rok opět
na Višňovce.
Petra Frydlová,
Sokol Černošice

2x FOTO: P. Frydlová

Krasobruslit
se učí i dospělí

0DWHĢVNpFHQWUXP0UDYHQLäWĒSRĢiGi

I když díky krásnému podzimnímu počasí málokdo pomyslí na zimní sporty, na zimním stadionu v Černošicích to žije
sportovním nadšením již od srpna. Začátek sezóny otevřel
kemp tanečních párů, kde součástí úžasné party byli i odchovanci našeho oddílu Agáta Koukolová a Jáchym Novák.
Ještě než se sezóna rozjela na plné obrátky, černošický
stadion ožil dalším krasobruslařským kempem, a to krasojízdou adultů. Letos oddíl Kraso brusle Černošice zorganizoval
v pořadí již druhý kemp pro dospělé nadšence do krasobruslení z celé České republiky.
Oddíl Kraso brusle Černošice má nejpočetnější základnu
dospělých krasobruslařů v celé republice. Svěřenci, kteří přicházejí s touhou naučit se krásně bruslit z řad rodičů
přihlížejících na trénincích svých ratolestí, nadšenců a kamarádů a dětí staršího školního věku, svým nadšením, vůlí
a tréninkovým nasazením vůbec nezaostávají za mladšími
aktívními sportovci.
Krásné počasí, genius loci Černošic, smysluplný tréninkový program proměnil prodloužený zářijový víkend na sportovní zážitek. Tréninky na ledě vedené zkušenými trenéry, lekce
salsy, jógy a baletu ale i techniky skoků na suchu, kondiční
příprava před a po trénincích jsou důvodem ke spokojenosti
všech sportovních nadšenců do krasobruslení.
Jsme si jisti, že tato akce určitě nebyla poslední. Pokud
Vás zajímá, jak takové tréninky dospělých vypadají, neváhejte se přijít podívat na černošický zimní stadion například ve
středu od 16.15 do 17.15. I to je čas, kdy u nás trénují všichni, pro které je věk pouze číslo.
Anika Koukolová
-- Poslední zářijový víkend proběhl na černošickém
zimním stadionu víkendový kemp pro dospěláky,
nadšené krasobruslaře. --
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Černošický B-tým na vlně úspěchu
Nejednou jste si na stránkách Informačního listu
mohli přečíst o úspěších našich místních hokejistů. Zvláště v loňském roce, kdy „A“ tým poprvé
v historii vyhrál Krajskou ligu mužů. Do stínu „A“
týmu se tak trochu neprávem dostává tým „B“. Na
následujících řádcích si můžete od člena tohoto
srdcařského mužské týmu přečíst „proč zrovna
my jsme béčko“ a rádi!
Můžete si říkat, co vede tyhle „kluky“, k tomu,
aby se scházeli na zimním stadionu a honili se za
černým nesmyslem, kterému se říká puk. Chodí
do práce, mají rodiny a řadu dalších starostí. Každý z nich vám řekne, že to je o partě a chuti dokázat si, že nejsou ještě tak staří. Věkový průměr
týmu je 34 let a to nepočítáme některé legendy,
které průměr abnormálně zvednou. Letos B-tým
hraje Krajskou Soutěž Mužů, a i když patří mezi
nejstarší týmy, dokáže držet tempo s mladšími
soupeři. Možná máme štestí, možná zkušenosti,
to se ukáže v průběhu sezóny, ale zatím se daří
a ze 4 zápasů máme 3 skalpy. V tabulce patří
B týmu SK Černošice průběžná 2. příčka s 21
brankami.
Vstupem na stadion to pro nás všechno začíná, ten náboj, který nás pohání. Scházíme se 1x
týdně. Kapitánem týmu je Dominik Sem. Zastává
tuto funkci již řadu let a úkol je to nelehký. Na ledě
musí být všichni včas a ten, kdo přijde pozdě, platí
pokutu do týmové kasy. To je také zajímavé téma,
ale zůstane zamčeno v kabině. Bez věčného hecování to nejde. Když se kluků zeptáte, co si v kabině povídají, odpoví „ale nic“, přitom během oblékání nezavřou pusu. V trénincích nám pomáhá
Luděk Záhorský „Kéďa“, který trénuje nejen děti
několika věkových kategorií, ale také A a nakonec

i B tým. A co máme všichni z tréninku nejraději?
Jasně že hokej, ale to má asi každý hráč už od útlého mládí. Stále je ve všech hráčích mladý duch,
chtějí dávat góly, radovat se z vítězství a zároveň
společně kousat smutek z prohraného zápasu.
B-tým není o dokazování, kdo je lepší, nebo
rychlejší, i když nejvíc rozesměje kolize spoluhráče. Je to o chuti hrát a být členem týmu. Nakonec si všichni sednou v hospůdce pod stadionem
u dobrého jídla a pivka, kde to probereme ještě
jednou a potom jdeme utahaní domů – spát. Vět-

šina z nás má děti, které od mala vyrůstají v hokejovém prostředí, a nejedno z nich také za místní
tygry hraje. Jako jejich tátové jim chceme ukázat,
jak moc je fajn, když od každodenních starostí
mohou utéct do jiného světa. Do světa smradlavé
šatny a studeného stadionu, ale ta hlavní podstata
je přeci někde jinde...
Klukům držíme palce, aby se dařilo i v nadcházejících zápasech a když najdete čas, zajděte se
na ně podívat na jeden z domácích zápasů. Pro
fanynky mají prý připravené překvapení a autogramiáda probíhá vždy po zápase, ale pozor na
manželky!
Za SK Černošice Michal Marc

FOTO: Hana Bláhová

Čtvrtý Černošický běh v číslech
• 100 – doslova jsme rozhýbali číslo 100. Během jsme oslavili 100 let
založení naší republiky a zároveň jsme běželi k poctě sta černošických
osobností.
• 220 – tolik se sešlo na startu malých i velkých závodníků, kteří prokázali
sportovního ducha a byli rychlí, milí a podporující.
• 9 – na startu se sešlo 9 odvážných a soudržných rodinných štafet.
• 35.950,- Kč – rekordně vysoká finanční částka, která se vybrala na podporu černošického Sokola. Díky všem, kteří přispěli!
• 15 - pekařů a pekařek napeklo dobroty a podpořilo tak Černošický běh.
• 4 – tolik jsme rozdali vavřínových věnců. Zajímavostí je, že čtyři vavřínové
věnce byly rozděleny pouze mezi dva účastníky – vítěze a vítězku hlavního
závodu na 10 km, kteří se zároveň stali i nejrychlejšími černošickými běžci
a vyhráli tak otevřené mistrovství Černošic.
• 22 – počet našich sponzorů, kterým mnohokrát děkujeme a velmi si vážíme jejich podpory a přízně! Díky moc! Naši sponzoři – Bar a restaurace
Bolleta, Beruška, Bílá slunečnice, cukrárna Hájek a Hájková, Dani Decor,
FROST FLOWER s.r.o. – majitel lesa, Gardeo s.r.o., květinářství Robert
Záhorský, lékárna U bílého medvěda, Manufaktura, Město Černošice,
-- Vybrané peníze poputují na nové vybavení Sokola. -2x FOTO: Tomáš Kratochvíl

•
•
•
•
•

manželé Noskovi, Polaneckých, Zimovi, pivovary Lobkowitz, Rádio City,
Skauti Černošice, Sokol Černošice, stavebniny Rokal Praha, Styl Junior
– dětská obuv, U Medvídků – restaurace a penzion, VS Petrol.
38:15 a 42:38 – nejrychlejší časy hlavního závodu na 10 km v mužské
a ženské kategorii. Klobouk dolů!
28 – počet dobrovolníků, kteří přišli, pracovali a opět se usmívali. Díky za
to, že takoví lidé existují!
1 – jedna jediná odvážná veteránka Maruška Hradílková se vydala do závodu na 3 km a ve své kategorii tak samozřejmě zvítězila. Gratulujeme!
1 – jeden, ale nejlepší moderátor Honza Novák, bez jehož super hlasu
a komentářů by to prostě tak dobře neběhalo.
4 – organizátoři Bětka, Dana, Petr, Tomáš. Moc děkujeme za účast, přispění, pomoc a podporu!

A ještě postřeh jedné dobrovolnice, který se nevejde do čísel ani excelových tabulek - „To je doopravdy dobré, jak se po tom běhu všichni
usmívají.“
Ať vám tedy úsměv vydrží co nejdéle a pokud by vám sházel, doporučujeme, běžte si zaběhat.
Za organizátory Bětka a Tomáš Kratochvílovi
a Dana a Petr Pánkovi
-- Start hlavního závodu --

z města a okolí
Seznam sta černošických osobností, k jejichž poctě jsme běželi. Přečtěte si ho, stojí to za to!
Příjmení
Jméno
Titul
Rok
Lokalita
Oblast
1. Abelová
Marie
1939-2014
Komenského
sociální
2.

Ardelt

Karel

1889-1978

3.

Beaufort

Eduard

1860-1941

4.
5.

Bláha
Boček

Josef
František

1842-1923
1852-1917

6.
7.

Borková
Bouček

Marie
Jaroslav

1916-2001
1912-1987

8.

Bukovič

Michal

Kazínská

9.

Burian

Zdeněk

17.9.194331.1.2008
1905-1981
zem.
25.1.2015
194230.8.2016
1904-1984

Karlštejnská

školství

Komenského

sport

10. Cajthamlová
(roz. Soukupová)
11. Čáslavská

Jindřiška
Věra

12. Černý

Jaroslav

13. Červinka

Jaroslav

14. Dražan
15. Ebertová

Josef
Jiřina

1911- 1981
zem. 2004

16. Fišerová - Kvěchová
17. Foglar
18. Frölich

Marie
Jaroslav
Jaroslav

1894-1984
1907-1999

19. Frýda
20. Futurista
21. Haken

Vladimír
Ferenc
Eduard

1898-1962
1891-1947
1910-1996

22. Hakl
23. Heckel
24. Heryán

Stanislav
Vilém
Miroslav

1899-1969
1918-1970
1923-2003

25. Hirschová
(roz. Kramlová)
26. Hlaváček
27. Horešovský
28. Hořejš
29. Hösl
30. Husák

Milada

Josef

31. Husák

Otakar

32. Chvojka

Oldřich

33. Jansa
34. Jansa
35. Janský

Václav
Václav
Jan

36. Jiskra
37. Jungwirt

František
Augustin

38. Jüttner

Karel

Evžen
Jan
Miloš

arch.

Ing.

MUDr.
arch.
MUDr.
generál,
Ing.

MUDr.

1934-2006
1934-2001
1895-1977
cca 18961949
1885-1964
1917-1953
1859-1913
1859-1913
1873-1921

1866-1939

Klán
Kletečka
Klimeš
Kobranov
Kobza
Kočová
Komárková

Kamil
Jaromír
Ferdinand
Vladimír
Štěpán
Míla
Marie

1898 -1951
nar. 1912

47. Kopačková
48. Krasilovová

stanislava
Olga

1920-2003
nar. 1925

49. Kratochvíl

Emil

1847-1910

50. Křečan
51. Kříž

Jan
Josef ml.

52. Kříž

Josef st.

26

Černošice

věda
rolník, politik
umění
sport
umění
umění

Husova / Horka ak.malíř

brigádní
generál

39. KarelHerman Otavský
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

sport

1876-1941
1935-2017
1912-1994
1927- 2015

JUDr.

1921-1985
1894-1982

Boženy Němcové

Karlštejnská

druž. bytovky na
Vráži

školství
sport, řemesla
umění
umění, ostatní

umění
sólista ND
řemesla
umění, ostatní
školství

Poznámka
Pracovala jako sociální pracovnice v domově důchodců. V Černošicích působila také jako zastupitelka města.
"Známý tenista, který se stal členem prvního týmu Davisova Poháru v roce
1921. Byl účastníkem Olympijských her v Antverpách v roce 1920. V roce
1922 se dokonce stal mistrem republiky v tenisové dvouhře."
Majitel tiskárny v Praze, člen Zemské jednoty knihtiskařů v Praze, místopředseda říšského svazu knihtiskařů ve Vídni.
Pomolog - černošická švestka, vyšlechtil Bláhovo jablko.
dlouholetý starosta H. Černošic, ve volbách 1895 za Mladočechy vstupuje do
Českého zemského sněmu.
výtvarka, akademická sochařka, dcera malířky Fišerové Kvěchové
Fotbalista, za pražskou Spartu sehrál v letech 1931 až 1941 celkem 333
zápasů. Byl s ní čtyřikrát mistr Československa, jeho otec starosta Černošic.
Známý hudebník a textař. Písně Není všechno paráda a Řidič, ten tvrdý chleba
má, jsou jeho dílem.
Byl akademický malíř. Jeho ilustrace dodnes obohacují knihy Eduarda Štorcha
či Jaroslava Foglara.
Byla učitelkou prvních tříd pro mnoho generací černošických občanů. V letech1966/61-1993/94.
Sedminásobná olympijská vítězka, gymnastka.
Akademický malíř, nazýván básníkem české krajiny. "Údolí Berounky" - "krajina u Vonoklas" od roku 1930 žil až do smrti v Černošicích.
Narodil se v české rodině v Rize, stal se příslušníkem carského vojska. Za
1. světové války se přidal k legionářům a později v československém vojsku
dosáhl hodnosti brigádního generála, po roce 1948 byl vykázán do nuceného
bydliště v Černošicích. Zemřel v roce 1985.
hudební škola, sbormistr, zakladatel ZUŠ v Černošicích 1954-1971
náčelnice Sokola Vráž, cukrářka
malířka, ilustrátorka slabikáře Poupata
spisovatel, skaut, bydle zde v období normalizace
gymnasta, architekt sokolovny, pošty, dlouholetý náčelník Sokola, Kotěrův
žák, architekt a malíř, navrhoval a stavěl domy v Praze a v Černošicích
architekt, autor školy v Mokropsech
herec, kabaretiér, Osvobozené divadlo, vlastní jm. František Fiala
Pobýval v letní chatičce na Křižárně, pořádal koncerty v Hotelu Kulhavý
(Kazín).
stavitel, sokolovna, pošta
fotograf a horolezec
českobratrský farář v Radotíně, teolog, esperantista, překladatel Bible

učitelka 1935/36-1938/39, 1945/46-1957/58 ,ředitelka 1949-1958,
kronikářka
církev
farář, učitel náboženství v Černošicích 1982 - 2005
Kerlštejnská
zdravotnictví
lékař - chirurg
architekt
žák Josifa Plečnika, architekt, funkcionalistická vila Karlštejnská ul.
zdravotnictví
dlouholetý lékárník, srandista
řemesla
Hajný v obecních černošických lesích, žil v Černošicích od 30. letech do své
smrti v roce 1949 v domě čp. 222 (dnešní pošta).
Komenského
generál / minis- Legionář, ministr obrany 1920-1921. Usadil se v Černošicích v Komenského
tr nar. obrany
ul. ve své vile a od roku 1933 zde pobýval do smrti v roce 1964.
plavčík
Plovárna, provozoval po otci a zůstal i po roce 1957, kdy ji "převzal" komunální
podnik Praha-Jih.
umění
malíř, krajinář a vedutista, dokumentoval městské umělecké památky
malíř, krajinář- významné jsou jeho akvarely zachycující starou Prahu.
Mokropsy
zdravotnictví,
český sérolog, neurolog a psychiatr, objevitel čtyř základních krevních skupin.
věda
Dolní Černošice řemesla
poslední převozník mezi Horními a Dolními Černošicemi
V Horce 180
Žil s rodinou v domě čp.180 na Horce, přistěhoval se v roce 1950, byl ve
spojenecké kanadské armádě za 2. světové války, po válce se vrátil do Československa, zemřel v roce 1996, je pohřben na hřbitově u kostela.
Komenského
Dlouholetý kostelník černošického kostela, bydlel od konce 50. let v domě
čp. 92 naproti kostelu, jako důchodce odešel v roce 1969 s manželkou
k příbuzným, zemřel v roce 1996.
věda
hvězdář - český právník, profesor obchodního a směnečného práva a první
rektor Univerzity Karlovy po vzniku samostatného Československa.
sport
starosta Sokola v roce 1934
školství
učitel
Zdeňka Lhoty
Profesor na katedře železničních staveb Stavební fakulty ČVUT v Praze.
Libušina
sport
hokej, reprezentant 1949 - Mistr světa, Mistr Evropy
V Horce
řemesla
Vlastnil holičství, do roku 1943.
Komenského
umění
Významná solistka ND žila v Černošicích od roku 1919 až do smrti (1951).
Střední 355
Ochraňovatelka dětí, které se díky špatným kádrovým posudkům nedostaly na
školu, pečovatelka o zvířata.
učitelka
učila němčinu dlouhá léta
Komenského
sport
běh na lyžích 10 km reprezentantka, ZOH1956 Cortina d'Ampezzo - 25.
místo
Komenského
ředitel
Ředitel železáren Beroun, mecenáš umění, architekt Kotěra Jan mu postavil
vilu ve stylu geometrické moderny.
Dr. Janského
sport
Tenis, neúnavně se věnoval výchově mladých tenistů.
Na Marsu
protifašistický Pracoval v odboj. skupině Obrana Národa, vyzrazena 1942, soud pro mladistodboj
vé, vrátil se po roce 1944.
legionář, vyznamemán Čsl. válečným křížem, také první člen hradní stráže

z města a okolí
53. Křížová

Milena

1936-2017

54. Kynzl

Štěpán

1853-1936

55. Langhanz

1851-1928

umění

1798-1857

řemesla

57. Lhota

Jan Nepomuk
Amton
Vincenz
Zdeněk

58. Linka
59. Linka
60. Liška

Karel
Karel
Josef

61. Majer

Václav

62.
63.
64.
65.

66. Novotná

Marketa
Jóža
Matěj
Archibald
Václav
Jarmila

67. Paris

Miloš

68. Piťha

Adolf

??-1953

69. Plamínková
70. Pokorný

Františka
Jiří

1872-1942
1930-2001

V Mýtě

politika

71. Poňka

Přemysl

1910-1991

Střední

zdravotnictví

72. Přeučil
73. Roith

František
František

zem. 1996
1875-1942

Jansova 92

74. Roztočil

Arnošt

75. Rybka
76. Řehoř

Jaroslav
Jindřich

1921-1998
1884-1952

Dr. Janského
V Horce

77. Říhová
78. Sedláčková
79. Sklenářová

Carmen
Anna
Marie

1908-1992
1887-1967
1898-1952

Riegrova

80. Slepička
81. Smoljak

Jaroslav
Ladislav

1931-2010

82. Steimar
83. Steimarová
84. Strouhal

Jiří
Jiřina
Eugen

1887-1968
1916-2007
1931-2016

85. Suchánek
86. Škvor

Jiří
Zdeněk

87. Štecha

Pavel

1944-2014

básník
Boženy Němco- odboj, oběť
vé, Nerudova
nacismu
umění

88. Šůra
89. Tomsa
90. Trapl

Antonín
Jaroslav
Jiří

1930-2015
1912-1992

řemesla
umění
zdravotnictví

91. Trapl

Karel

92. Tumpach

Mikuláš

1909-1996

93. Veselý
94. Vošahlík
95. Vrzal

Josef
Karel
Jiří

nar. 1938
1893-1965
nar. 1920

sport, řemesla
řemesla

96. Wagner
97. Walhauser

Zdeněk
Josef

1921-1977
1924-1945

církev

98. Zacpálková(roz. Reinwartová)
99. Zdeborský

Luisa
Karel

100. Zdeborský

Karel

56. Lebeda

Minaříková
Mrázek - Hořický
Němec
Novák

Karlštejnská (zámečnictví)

historické materiály o Černošicích , Sokol
nadační dům

1896-1926
1862- asi1931
1862-1931

školství
školství
sport
řemesla
sport
umění
divizní generál

1906-1984
asi 1892-1975
1895-1979

Dr.

1907-1994

Na křižárně

1924-1994

chata za hřištěm diplomat
Kazin
naproti kostelu církev

JUDr.

Prof.

JUDr.

MUDr.
DrSc
JUDr.

umění

stavebnictví
politika

1908-1979
1911-1943

1881- 1940

architekt

zdravotnictví
umění
Ke Skále a Slu- obchod
nečná
řemesla
Javorová
herec
umění
věda

Riegrova - Fug- politika
nerova
školství

nad kostelem

sport

1890-1960

Komenského

statkář a starosta

1822-1875

Mokropsy

statkář

Významný pražský obchodník s textilem a módním zbožím, od roku 1910
vlastnil vilu čp.127 pro letní pobyty v Černošicích, zemřel v roce 1939.
Slavný fotograf, dožíval v Černošicích, český portrétní fotograf.
Významný puškař, výrobce pušek, měl i patenty Pušky zvané „Lebedovky“,
které se staly pojmem.
Letec jako první Čechoslovák překonal v roce 1925 na letounu Avia kanál La
Manche.
učitel a ředitel ZŠ v Černošicích 1901-1925
první učitel a ředitel a ZŠ v Černošicích od 2.března 1901-1926
člen Sokola, zápasník, mistr ČSR ve volném stylu a pak předseda TJ Černošice
stavitel, přístavba školy v komenského ul., Lázně Kazín a mnoho černošických
vil, dědeček M. Bukoviče
Náčelnice sokola asi od roku 1936 do roku 1948 - pak vyloučena
naivní malíř, básník, model - národní i říšský, modelismus
Legionář z Vladivostok- po roce 1939 vězněn. Žil v Černošicích 1951-1975.
cestovatel, spisovatel, komunální politik, starosta Mokropes
Sopranistka ND, st. opery ve Vídni a Metropolitní opery NY, za první republiky
měla chatičku u řeky.
Diplomat Poradce prezidenta Svobody, v roce 1968 se zúčastnil vyjednávání
s Brežněvem, po roce 1969 pracoval v železničním stavitelství Praha.
Od roku 1939 katolický farář v Černošicích, v Černošicích bydlel 1939-1953,
pohřben u kostela.
senátorka oběť nacismu, v Černošicích prožila poslední roky svého života
Zasloužil se o obnovení tenisového klubu v Černošicích, byl dlouholetou duší
černošických kurtů.
Doktor, přežil káznici Mathildenstrasse, Terezín, celý život ordinoval v Černošicích.
knihkupec, odsouzený na doživotí v procesu s Miladou Horákovou
Architekt v letech 1909-1911 zde stavěl dvě vily ( jednu pro sebe), ale vzápětí
ji prodal.
Ve službách československého ministerstva zahraničních věcí v letech
1928-1930 na konzulátu ve Vatikánu, od roku 1930 do začátku 2. světové
války generálním konzulem ve Vratislavi (Wroclav), od roku 1934 vlastnil dům
čp. 178, kde během 2. světové války bydlel s rodinou, zemřel v roce 1942,
pohřben u kostela.
strosta hasičů Mokropsy, divadelník
Významný pražský architekt a stavitel, žil s rodinou v Černošicích od roku
1924 v domě, který sám vystavěl, v ulici V Horce.
zubní lékařka (maminka sochařky Grusové ), ordinovala v Riegrové ulici
herečka, č.p. 85, pod tratí
obchod smíšené zboží 1930-1952
převozník, těžba písku Mokropsy
Filmový, televizní a divadelní režiser, scenarista a herec, čelní postava divadla
Járy Cimrmana, původní profesí učitel, postavil před rokem 1989 dům
v Černošicích.
Hotelier do roku 1939 - zval sem mnoho známých osobností - film
Herečka ND, navštěvovala školu v Černošicích v letech 1922-26.
Dlouholetý pracovník Českého egyptologického ústavu FF UK, podílel se
na rozvoji Náprstkova muzea, stal se přednostou Ústavu lékařských dějin 1.
lékařské fakulty UK, účastnil se řady archeologických expedic do Abusíru.
Zemřel ve věku 86 let v roce 2016, na klonku života bydlel v Mokropsích
v ulici Slunečná.
Člen Českého Velkopřevorství (Lazarité), vězněn v padesátých letech.
Studoval Mat-fyz.fakultu UK, vedl odojovou skupinu Obrana Národa v Mokropsech, skupina vyzrazena 1942, 18.5.1943 v Drážďanech popraven.
Fotograf, pedagog, učil na Vysoké škole umělecko-průmyslové, kde založil
ateliér fotografie. Autor snímku " V.Havel naslouchá Mistru Theodorikovi".
dlouholetý řezník
herec, kaskadér, zakladatel české kaskaderské školy
profesor dermatologie
Ministr financí 1931-1936, vlastnil letní vilu v Černošicích.
Ředitel školy 1958-1971, účastník odboje za 2. světové války - Obrana národa, 1942 zatčen a vězněn v koncentračním táboře Buchenwald.
pekař, 1. členská legitimace Sokola
mlynář, hospodář, starosta Mokropes 1929-1938
Velitel hasičů, který pracoval za války v ilegální odbojové organizaci „Zpravodajská brigáda".
Katolický farář, bydlel v Černošicích 1971-1977, pohřben u kostela.
Při snaze zneškodnit německého ostřelovače z věže radotínského kostela byl
8.5.1945 zastřelen.
reprezentantka ve sjezdu na lyžích, 1954 a 1960
Statkář, zbudoval protipovodňový val v Černošicích, po roce 1945 křivě obviněn ze spolupráce s Němci, po roce 1948 komunisty vězněn a na násladky
věznení zemřel.
zakladatel Slovanského rolnického spolku Přemysl pod Kazínem

Sběr dat a tvorba podkladů pro seznam 100 černošických osobností - autor Petr Pánek
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Ohlédnutí za koncertem Hudby hradní stráže
v Hale Věry Čáslavské

FOTO: Petr Kubín

V neděli 14. října se uskutečnil v prostorách
Haly Věry Čáslavské koncert u příležitosti stého
výročí založení Československa. Na pomyslném
pódiu hrálo přes 40 muzikantů Hudby hradní
stráže a Policie České republiky. Byl to skutečně nevšední umělecký zážitek. Naše multifunkční hala prošla velkým testem a nejen po stránce
akustické obstála!
Pavel Blaženín

listopad
2. 11.
3. 11.
3. 11.
4. 11.
6. 11.
8. 11.
9. 11.

9. – 18. 11.
10. 11.
11. 11.
12. 11.
14. 11.

Přehled akcí v Černošicích
Aaron Brooks & Band (USA, DE) – koncert rockové kapely
Fan Club Václava Neckáře
Kajetan Borowski Trio (PL) – koncert polského pianisty
Dia de los Muertos! – dětská oslava
Dušičkově laděný koncert - pražský vokální soubor Ensemble Hilaris
Krystyna Durys Quartet (PL) - jazzový koncert
Zdeněk Vřešťál a Pedopat – koncert crazy-rockové skupiny
Malba Max – výstava skupiny malířů a malířek z Černošic,
vernisáž 9. 11. ve 14.00
16. narozeniny Clubu Kino - NOC V BRONXU
Svatomartinský lampionový průvod s MC Mraveniště
Jak vybrat nejlepší základní školu? – neformální beseda
Víceletá gymnázia – Ano či Ne? – přednáška, pořádá Spolek přátel černošické školy

20.00, Club Kino
13.00, Club Kino
20.00, Club Kino
16.00, Club Kino
19.00, kostel Nanebevzetí Panny Marie
20.00, Club Kino
20.00, Club Kino
10.00-16.00, sál DPS
20.00, Club Kino
16.30, u lávky přes Berounku, pod nádražím
18.00, MŠ KinderGarten, Boženy Němcové 1415
18.30, ZŠ Černošice – Mokropsy, výtvarný ateliér

14. 11.

Jak rozvíjet u dětí emoční inteligenci (EQ) – přednáška

16. 11.

Alex Jønsson Trio – jazzový koncert dánského kytaristy

18.30, komunitní centrum MaNa, Komenského
ul.
20.00, Club Kino

17. 11.

Černošický ples

19.00, Hala Věry Čáslavské

17. 11.

Nevereasy + Amberlane + Rampa – koncert
Nascimento Quartet (Brazílie / CZ) – koncert brazilské hudby s prvky
amerického jazzu
Můj život s Alzheimerem – přednáška
Občanská akademie: FORUM24
Bio Blues Fest 2018
Zasedání zastupitelstva
Občanská akademie: Naše životní prostředí - jsme v Evropě?
ROXETTE - RockSet - Clubtour podzim 2018 – koncert
Výstava obrazů akad. mal. Martina Frinda a akad. mal. Jiřího Šorma,
otevřeno pá-ne 10.00-19.00

20.00, Club Kino

Brsal Cup – 6. ročník soutěže o nejlepší bramborový salát
Humanitární sbírka Diakonie Broumov
Mikulášské trhy
Česko-slovenský advent s varhanami a se sólisty opery Národního divadla
v Praze a v Bratislavě – Jana Sýkorová alt, Gustáv Beláček bas, Pavel Svoboda varhany (Bach, Pachelbel, Mozart, Donizetti, Dvořák, Verdi)

19.00, Restaurace Pod Lípou
Dům s pečovatelskou službou
10.00-18.00, nám. Centra Vráž

18. 11.
20. 11.
22. 11.
24. 11.
28. 11.
29. 11.
30. 11.
28. 10. – 27.
11.

prosinec
7. 12.
7. – 8. 12.
8. 12.
9. 12.

listopad

20.00, Club Kino
17.00, komunitní centrum MaNa, Komenského ul.
19.00, Club Kino
20.00, Club Kino
19.00, městský sál na Vráži
19.00, Club Kino
20.00, Club Kino
Galerie 90°, Centrum Vráž

19.00, kostel Nanebevzetí Panny Marie

v okolí

2. 11.
10. 11.

Encounter-setkání - kytarový concert
Svatomartinské posvícení

19.00, Fürstův sál, Dobřichovice
od 13.00, Lety u Dobřichovic

1. 12.
1. 12.

Adventní trhy s bohatým kulturním programem
Mostový ples

10.00-18.00, zámek Dobřichovice
Hala BIOS, Dobřichovice

prosinec

28

z města a okolí

Listopad plný té nejlepší muziky ze zahraničí
Vážení přátelé, neváhejte a zajděte si v listopadu do Club Kina, kde si můžete vybrat z nepřeberného množství hudebních stylů a dobré
muziky. Startujeme pěkně zostra 2. 11. americkým rockovým zpěvákem Aaronem Brooksem,
abychom to 3. 11. společně s polským triem Kajetana Borowskeho a 8. 11. s polským kvartetem
Krystyny Durys zase trochu zklidnili. V pátek 9.
11. se těšte na vzkříšený projekt "Zdeněk Vřešťál

Aaron Brooks & Band
Kdy: pátek 2. listopadu od 20 hodin
Kde: Club Kino
Aaron Brooks je zpěvák a skladatel populární
americké rockové skupiny Simeon Soul Charger, která si vytvořila velkou fanouškovskou
základnu po celé Evropě. Na jednom ze zhruba třiceti koncertů v ČR vystoupila před třemi
roky i v Černošicích, kde jí tehdy předskakoval Blue Effect s Radimem Hladíkem. Kapela
uzavřela před dvěma roky svoji historii, po
dvouleté pauze se ale Aaron vrací na hudební scénu. Vychází mu nové CD Homunculus
a vyráží s kapelou na evropské turné. A zastaví se opět v Černošicích.
Jako předkapela vystoupí Beat Sisters –
mladá, převážně dívčí rocková kapela. Po
začátcích s výhradně převzatým repertoárem
zařazuje do playlistu stále více vlastních písní.
Dočkáte se pořádné dávky energického rocku.
Srdečně Vás zveme v pátek 2. 11. od 20.00
do černošického Club Kina na fenomenálního

a PEDOPAT". V pátek 16. 11. nás čeká melancholická kytara uznávaného dánského kytaristy
Alexe Jønssona. V neděli 18. 11. se můžete těšit
na krásnou charismatickou brazilskou zpěvačku
Kel do Nascimento. Vrcholem listopadového hudebního dění bude v sobotu 24. 11. Bio Blues
Festival.
Na jaře máme jazzový festival a teď máme na
podzim i bluesový festival. Letos se nám podaFOTO: archiv A. Brookse

-- Zpěvák a skladatel Aaron Brooks vystoupí
v Černošicích se svou kapelou v rámci
evropského turné. --

Aarona Bookse. Vstupné v předprodeji v Club
Kinu za 170 Kč, na místě 200 Kč.
Pavel Blaženín

FOTO: archiv K. Borowského

řilo sehnat uznávané zahraniční kapely. Na festivalu vystoupí Justin Lavash (GB), Gwyn Ashton
(AUS) a francouzská kapela Dirty Deep, a na
závěr se doufám můžeme těšit na jam všech
kapel. Věřím, že Vás listopadová hudební nabídka nadchne a zavítáte na některou z hudebních
produkcí.
Pavel Blaženín

Krystyna Durys
Quartet
Kdy: čtvrtek 8. listopadu od 20 hodin
Kde: Club Kino
Krystyna Durys – zpěv, Igor Nowicki – piano, Marcin Grabowski – kontrabas, Adam
Zagrodzki – bicí.
Krystyna Durys je polská jazzová a swingová zpěvačka, fascinovaná swingovou érou
a inspirována především dílem královny jazzu
– Elly Fitzgerald. Je vítězkou na 44. Mezinárodním setkání starého jazzu – nejstarší
a nejznámější soutěži pro jazzové zpěváky
v Polsku, vítězkou v kategorii Nové naděje
a nominantkou v kategorii nejlepší jazzová
zpěvačka v Jazz Top (2017). Krystyna začala se zpěvem ve věku sedmi let, ale většina
jejího hudebního vzdělávání vychází z poslechu nejlepších jazzových vokalistek jako
je Ella Fitgeraldová nebo Sarah Vaughan.
V roce 2013 založila vlastní kapelu, o tři roky
později s ní vydala své první CD Tribute to
Ladies of Jazz. Deska byla nominována jako
jedno z pěti nejlepších polských „jazzových
alb roku 2016 v Jazz Press“ a byla též nominována v kategorii album roku 2016 v Jazz
Top. Jste srdečně zváni ve čtvrtek 8. 11. od
20.00 do Club Kina a přesvědčte se sami
o kvalitách této zpěvačky. Vstupné 150 Kč.
Pavel Blaženín
FOTO: archiv K. Durys

-- Z Polska přijede pianista Kajetan Borowski se svým triem. --

Kajetan Borowski trio
Kdy: sobota 3. listopadu od 20 hodin
Kde: Club Kino
Kajetan Borowski je polský pianista a skladatel.
Vystudoval Hudební akademii Karola Szymanowského v Katovicích, kde nyní též občas učí.
Od začátku své umělecké kariéry je lídrem svého vlastního tria a člen dalších seskupení: Piotr
Budniak Group, Julia Kania Quartet a Sandwich
On The Floor. Získal několik prestižních pianistických cen: Poznań Blue Note Competition,
Tarnów Jazz Contest, Jazz Juniors Krakow. Za
své debutové album „Totem“ z roku 2016 byl mo-

minován na cenu polského hudebního průmyslu
Fryderyk pro rok 2017 v kategorii jazzový debut
roku. Citace z odborného tisku (Jarek Czaja /
JazzPress): "Pro mě je to debutové album roku,
ačkoli Totem ve skutečnosti vůbec nezní jako
debut. Tři mladí hudebníci: začínají na úrovni,
které až do nedávné doby bylo těžké dosáhnout
i pro mnohé mnohem zkušenější kapely". Srdečně Vás zveme v sobotu 3. 11. od 20.00 do
černošického Club Kina. Vstupné 150 Kč.
Pavel Blaženín

-- Krystyna Durys je vítězkou 44. ročníku
Mezinárodního setkání starého jazzu
v kategorii Nové naděje. --
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Dušičkově laděný koncert
Kdy: 6. listopadu od 19 hodin
Kde: kostel Nanebevzetí Panny Marie
V letošním roce bude černošický kostel Nanebevzetí Panny Marie poprvé hostit pražský vokální soubor Ensemble Hilaris, a to v přiléhavě
dušičkově laděném programu. Zazní mimo jiné
osmihlasá Missa pro defunctis (Requiem) španělského renesančního skladatele Duarte Loba,
dále pak duchovní skladby Heinricha Schütze,
Henryho Purcella nebo Jana Dismase Zelenky.
Ensemble Hilaris je osmičlenný vokální soubor založený v únoru roku 2011, jeho uměleckým vedoucím je sbormistr a muzikolog Kryštof
Spirit. Soubor se zaměřuje zejména na interpretaci hudby období renesance a baroka, ale svůj
repertoár stále častěji rozšiřuje i o hudbu mladší, zejména soudobou. Ensemble Hilaris pravidelně pořádá vlastní koncerty, ale také je zván
na významné festivaly. V letošním roce se soubor představil v květnu na 17. ročníku festivalu
Stamicovy slavnosti v Havlíčkově Brodě a v září
na 26. ročníku festivalu staré hudby Haydnovy
hudební slavnosti, který se koná pravidelně v Plzeňském kraji.
Koncert podpořilo město Černošice, farnost
Třebotov a Středočeský kraj

FOTO: archiv Hilaris

Václav Polívka

-- Ensemble Hilaris je osmičlenný vokální soubor. --

Zdeněk Vřešťál a PEDOPAT
Kdy: pátek 9. listopadu od 20 hodin
Kde: Club Kino
Návrat jako z pohádky! Čtyři muzikanti se po více než 30 letech znovu setkali. Mezitím stačili založit a hrát ve skupinách
Nerez, Arakain a Krausberry. Zdeněk Vřešťál, Ruda Rožďalovský a Václav Svojtka jsou také hlavními autory a zpěváky
crazy-rockové skupiny Pedopat, což je zkratka pro Pražský
Estrádní Disko Orchestr Písní A Tanců. Poslechněte si trochu
jiné písně autora největších hitů Nerez a Neřež, producenta
alb Jarka Nohavici a Marie Rottrové Zdeňka Vřešťála. Pedopat
jsou Jan Preininger - basová kytara, Rudolf Rožďalovský - kytara, sbor, Zdeněk Vřešťál - zpěv, sbory, Václav Svojtka - el.
kytara, zpěv a Vojta Tomášek – bicí. Srdečně zveme v pátek 9.
11. od 20.00 do černošického Club Kina. Vstupné 150 Kč.
Pavel Blaženín
FOTO: archiv kapely Pedopat

-- crazy-rocková kapela Pedopat --

30

FOTO: archiv A. Jonssona

-- Kytara, kontrabas a bicí - to je dánské Trio Alexe Jonssona. --

Alex Jønsson Trio
Kdy: pátek 16. listopadu od 20 hodin
Kde: Club Kino
Alex Jønsson (nar. 1985) je ceněný dánský kytarista a skladatel, usazený v Kodani. Jønsson, který se narodil a vyrůstal v západním Jutsku, získal v roce 2013
prestižní titul „Nordický (či skandinávský) mistr jazzu“ (NOMAZZ) na Královské
akademii hudby v Aarhusu. Jeho poznávacím znamením je hudební rozmanitost a zvědavost. Natáčel a vystupoval v Německu, České republice i v severských a pobaltských zemích. Je velmi uznáván pro své „seversky melancholické“ pojetí jazzu – a to jako skladatel i sólista. Do mezinárodního povědomí
kdysi vstoupil jako kytarista doprovázející kritikou uznávanou norskou zpěvačku
Live Foyn Friis. Sedmkrát byl nominován na Dánské hudební ceny v kategorii
počin roku, kapela roku nebo deska roku. Jønsson má široké hudební rozpětí
bez žánrových omezení. V Dánsku je v současné době považován za jednoho
z předních kytaristů zakořeněného v hrdé aarhuské jazzové tradici. V černošickém Club Kinu ho doprovodí Jens Mikkel Madsen na kontrabas a Andreas
Skamby na bicí. Srdečně zveme v pátek 16. 11. od 20.00 do Club Kina. Vstupné 150 Kč.
Pavel Blaženín
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Bluesový festival Bio Blues
Kdy: sobota 24. listopadu od 20 hodin
Kde: Club Kino

Justin Lavash (GB)
Britský kytarista ojedinělého stylu a s hlasem, jenž odráží funky i drsnou tvář
osudu, kritiky označován za performera světové úrovně. Justin Lavash sochá své písně do protékajícího času a drží tak posluchače v napětí i bázni.
V současnosti žije v Praze; působí mimo jiné s Monikou Načevou, Vladimírem Mertou, a spolupracoval na nahrávkách Sunflower Caravan a Lenky
Dusilové, s níž složil a nazpíval píseň Brother a Mayday.

Gwyn Ashton (AUS)
Gwyn Ashton, charismatický australský písničkář, je hudebník výbušného
temperamentu a vynikající kytarové techniky. Světoběžník Gwyn Ashton
kombinuje ve svém blues mnoho různorodých vlivů. Sám v titulu jedné ze
svých nejsilnějších skladeb říká: „Cesta je mé náboženství,“ což u muzikanta, který se narodil ve Walesu, ale podstatnou část života prožil v Austrálii,
aby nakonec – či alespoň na nějaký čas – zakotvil v Londýně, není vlastně
překvapivé. Zpočátku byl ovlivněn melodickou hudbou šedesátých let, brzy
poté našel zalíbení v repertoáru klasických bluesových hudebníků Johna
Mayalla a The Bluesbreakers, Johnnyho Wintera či Roberta Johnsona. Na
koncertech a deskách spolupracoval od sedmdesátých let s řadou špičkových světových muzikantů, do Černošic však přijede sám a předvede, že
i „one man band“ může vytvořit energii srovnatelnou s plnohodnotnou bluesrockovou kapelou. Ashton dává nový význam výrazu „sólový umělec“. Ve
svých vystoupeních plných energického blues a rocku střídá širokou škálu
kytar, efektů a zesilovačů, s jejichž pomocí kouzlí neuvěřitelně pulsující hudební proud. Posluchače si podmaňuje nejen kytarou, ale i foukací harmonikou, zkresleným zpěvem nebo basovým bubnem.

Dirty Deep (FRA)
Je to jedna z těch nemnoha kapel, o kterých se dá říct, že znějí jako kdyby
Iggy Pop jamoval s Johnem Lee Hookerem a záda jim jistila rytmika od Red
Hot Chilli Peppers. Anebo prostě jako stádo splašených kobyl. Všechno to
FOTO: archiv G. Ashtona

přitom začalo vcelku nenápadně: pod názvem Dirty Deep se od roku 2010
ukrýval jednočlenný projekt, one-man-band kytaristy a zpěváka Victora Sbrovazza, jenž debutoval značně konzervativně nazvaným albem Back to the
Roots. Na druhém albu Shotgun Wedding už byli Dirty Deep dva: kytarista
a bubeník značně "řeznické" rány a zjevně velmi moderního cítění. A na třetí
desce What´s Flowin´ In My Veins už se objevuje i basista. A právě v téhle
plné střelecké sestavě přijedou do Černošic, aby zde předvedli přetavené
vlivy Johna Lee Hookera, Sona House či Sonnyho Boye Williamsona, notně
potřísněné bahnem z Mississippi z 90. let. Nenechte si ujít!
Srdečně zveme na blues festival do černošického Club Kina v sobotu 24.
11. od 20.00. Vstup v předprodeji v Club Kinu za 180 Kč, na místě 250 Kč.
Důchodci za 180 Kč.
Pavel Blaženín
FOTO: archiv kapely

-- Dirty Deep --

-- Gwyn Ashton --

Kel do Nascimento
Quartet
Kdy: neděle 18. listopadu od 20 hodin
Kde: Club Kino
Kel do Nascimento je talentovaná, charismatická
a krásná brazilská zpěvačka a skladatelka ze São
Paula. Ve Spojených státech mimo jiné vystudovala slavnou Berklee (obory kompozice a performance). Talent, charisma, styl a správný přístup k hudbě jsou jen některé z ctností, které definují hudební
dráhu této Brazilky, která si získala publikum nejen
po celé Brazílii, ale také v Bostonu, Los Angeles
a New Yorku, kde žila více než pět let. Kulturní plu-

ralita umělkyně je tak jasně dána: Kel spojuje prvky brazilské hudby s americkým jazzem a chytrou
elektronikou. Skladby jsou rozpoznatelné bohatšími harmoniemi, doprovázející jednoduché a snadno zapamatovatelné až chytlavé melodie. O Kelině rozkročení mezi jazzem, inteligentním popem
a brazilskou hudbou svědčí jména umělců, s nimiž
navázala mimo jiné užší hudební spolupráci: Seal,
Dave Liebman a Tom Jobim.
Kel doplní špičková česká rytmika Marek Novotný – piano, Ondřej Štajnochr – kontrabas, Jiří
Slavíček – bicí. Srdečně zveme v neděli 18. 11. od
20.00 do Club Kina. Vstupné 180 Kč, důchodci
150 Kč.
Pavel Blaženín

FOTO: archiv zpěvačky

-- Brazilská zpěvačka Kel do Nascimento --
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Humanitární sbírka
Diakonie Broumov
Kdy: pátek 7. 12. – 15.00 – 18.00
sobota 8. 12. – 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.
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

Brsal cup již po šesté
Kdy: pátek 7. prosince v 19.00
Kde: sál restaurace Pod Lípou
Parta přátel z Vráže ve spolupráci s restaurací
Pod Lípou pořádá již 6. ročník soutěže o „Putovní pohár za nejchutnější bramborový salát“ pod
názvem „Brsal cup“. Letos se klání koná v pátek
7. prosince od 19 hodin v sále restaurace Pod
Lípou. Rádi bychom Vás pozvali nejen na ochutnávání, ale potěší nás, když se se svým bramborovým salátem přihlásíte do soutěže.
Vítány jsou vzorky o váze cca 0,5 kg, které
přinesete v soutěžní den do 18:30 hodin do restaurace a které předáte kuchaři, který zajišťuje
anonymitu vzorků na předváděcím stole. Autoři
nejlepších tří salátů budou vyhlášeni a odměněni. Vítěz obdrží navíc i malý pohár prokazující
jeho vítězství do dnů příštích.
Každý z příchozích dostane za malý obnos
volební fazole, kterými bude hodnotit vystavené
vzorky a aby k salátu měl co přikusovat, tak ještě
smažený řízek a krajíc chleba. Nápoj na zapíjení
si podle své volby kupuje již sám.
Věříme, že počet vzorků i účast zájemců
o ochutnání a ocenění vystavených vzorků bude
větší, než v loňském roce. Přijďte pobejt, ochutnat a vybírat i v případě, že nebudete mít svůj
vzorek. Pro inspiraci ještě foto stolu se soutěžními vzorky z loňska.
Za partu kamarádů Vás zve Radko Pöschl

FOTO: archiv organizátorů soutěže (2017)

-- Loňská soutěž o nejlepší bramborový salát se
vydařila. Přesto by letos organizátoři rádi přilákali
více soutěžících. --

Venkovní výstava Obrazy Žárem
Galerie 90° si Vás dovoluje pozvat na venkovní
výstavu smaltů na náměstí Centrum Vráž v Černošicích s názvem Obrazy Žárem. Výstava Obrazy žárem představuje retrospektivní pohled
na výsledky ostravského symposia Smalt Art,
kde jsou do ostravských Vítkovic zváni přední čeští výtvarníci, aby změřili své schopnosti
s technikou smaltování.
Vítkovická smaltovna je v tomto ohledu zcela
výjimečným místem. Díky schopnosti zpracovávat i monumentální formáty, vytvořila smaltovna perfektní prostředí pro volnou autorskou
tvorbu.
Výstava zdůrazňuje především formální různost a množství přístupů, jichž jednotliví umělci
užili k uchopení takto specifické technologie.
Materiál jakoby si sám žádal od některých autorů pohled do svého subatomárního nitra. Syrové abstrakce a pohledy do tekutých vesmírů
barev a hmot na sebe s překvapivou lehkostí
berou podobu smaltového plechu. Zcela opačnou polohu však představuje střízlivý přístup
plošné malby, nechávajíc naplno vyznít svěží
glasurní podstatu smaltových barev. U některých autorů se zdá změna techniky jako zcela
druhořadý problém. Se suverénní jistotou se
pouští do složitých námětů. Nepřehlédnutelná
je i podoba grafická. Zde můžeme sledovat
prchavý moment stříkaného smaltu s něžným
gradientem a vniřním světlem. Monumentální
dimenze zpracovaných formátů se příjemně
doplňují s moderní architekturou nového náměstí v Černošicích.
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Vystavení autoři: Magdaléna Jetelová, Tomáš Císařovský, Viktor Frešo, Andrej Dúbravský, Lubomír Typlt, Daniel Balabán, Veronika
Holcová, Daniel Kreibich, Martin Kuriš, Petr
Hábl, Pavel Opočenský, Michael Rittstein,
Jana Vojnárová, Lukáš Miffek, David Krňanský, Boris Jirků, Jan Vytiska, Irena Jůzová,
Petr Nikl.
AUTOR: Lubomír Typl

Kurátor: Adam Kafka
Pořádá: Galerie 90° (za finanční podpory
společnosti IBS ROKAL) ve spolupráci s The
Chemistry Gallery, advokátní kancelář Badokh, Vítkovice Machinery Group
Srdečně zve
Michael Pánek

z města a okolí

NOVÁ ČERNOŠICKÁ GALERIE 90° ZAHÁJILA SVOU PRVNÍ VÝSTAVU
V předvečer výročí 100 let od vzniku Československé republiky, 27. října,
byla v Černošicích slavnostně otevřena nová prodejní galerie s názvem
Galerie 90°. Jedná se o prodejní galerii, kde bude možné zakoupit díla vystavujících umělců. Její název symbolizuje pravý úhel, pravý úhel pohledu
na věc, kolmici směřující vzhůru či nejpřímější cestu do uměleckých výšin.
Galerie 90° se nachází na náměstí Centrum Vráž v Černošicích, provozuje
ji firma IBS ROKAL a zahajuje svoji činnost výstavou obrazů dvou zajímavých umělců, akad. mal. Martina Frinda a akad. mal. Jiřího Šorma.
MARTIN FRIND je také někdy nazýván malířem undergroundu. Jeho
výstavy často zahajoval jeden z hlavních představitelů českého undergroundu, držitel ceny Jaroslava Seiferta a básník Ivan Martin Jirous, který
o Martinovi Frindovi řekl: „Mám pocit, že obrazy Martina Frinda se mají
pozorovat spíš z větší vzdálenosti, z odstupu. Protože při těsné blízkosti
nás může mást technika jeho malby, která obraz rozbíjí na jednotlivé úseky
- a při jejich prohlížení můžeme koneckonců zjistit, že dokonalost či krása
malby není Frindovým cílem. Marcel Duchamp kdysi dělil malíře na olfaktické a retinální. Olfaktičtí se opíjejí vůní terpentýnu a v důsledku krásou
obrazu. Retinální útočí skrze sítnici oka na šedou kůru mozkovou. Myslím,
že Martin Frind patří k těm druhým. Jeho malbu bych neváhal, pokud mám
právo něco takového udělat, označit za existenciální.“

Autor: Jiří Šorm

Autor: Martin Frind

JIŘÍ ŠORM je extravagantní umělec, dobrodruh a cestovatel, který své
zážitky z exotických cest přetavuje do svých obrazů. Ve svém díle hledá
souvislost mezi pravěkým uměním a jeho vazbou na současnost. Inspiraci
nachází u domorodých kmenů, se kterými se na svých cestách setkává.
Velmi intenzivní je autorova hra s barvou a světlem - tmavé obrazy zaznamenávají skrytou sílu energie, která je potlačována, ale i přesto stále přítomna. Barevné obrazy jsou spontánními obrazy intuitivní malby, jak autor
cítí barevný život domorodých kmenů, tam nechává malovat pouze podvědomí. Je bytostný figuralista, i když jeho figury se postupně fragmentují
a zjednodušují do polohy abstraktního symbolu.
Výstava trvá od 28. října do 27. listopadu a je přístupná vždy od pátku do
neděle od 10 do 19 hodin. Případně je možné prohlídku či zakoupení vystavených děl domluvit s Adamem Truschkou na tel. čísle 739 429 580.
Galerie 90° připravuje již další výstavu, která bude zahájena ve čtvrtek
6. prosince. Tentokrát budou vystavovat dva zajímaví mladí umělci, Tomáš
Vavříček a Adam Stanko.
Za Galerii 90° srdečně zve
galerista Michael Pánek

Malba Max Černošice
FOTO: archiv H. Bláhové
,,Malujeme pro radost“
Skupina malířek a malířů
z Černošic „Malba Max“ si
vás dovoluje pozvati na svoji
1. výstavu výtvarných prací.
Vernisáž výstavy je v pátek 9.
listopadu 2018 o 14. hodině
v sále Domu s pečovatelskou
službou na Vráži. Úvodní slovo pronese: Hana Bláhová.
Výstava je otevřena od 9. listopadu do 18. listopadu 2018
od 10-16 hodin.
Výstava se uskuteční pod
záštitou Odboru kultury města Černošice a Domu s pečovatelskou službou na Vráži, jmenovitě panem Pavlem Blaženínem
a panem Miroslavem Strejčkem.

Rybovka už zase
klepe na dveře
Byť se to nezdá, Vánoce se blíží a s nimi
i tradiční štědrovečerní koncert v černošickém kostele Nanebevzetí Panny Marie.
Srdečně zveme 24. prosince od 22 hodin na Českou mši vánoční Jana Jakuba
Ryby a poté nebude chybět pohárek svařeného vína a sousedské popovídání.
V prosincovém čísle pak najdete, kdy
a kde se uskuteční generální zkouška. Už
teď se těšíme na setkání.
Magdaléna a Michaela Voldřichovy

Hana Bláhová
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Nebude chybět dort, raut, Cocktail bar, grilovaná kýta ani hostesky. A vynikající Master
of Ceremonies Vás provede celým večerem. Také parta Funky Spankers Vás roztančí a na After party Vás dodělá DJ Muerto.
Vstup zdarma.

Program
listopad 2018
► pá 3. 11. v 13.00
Fan Club Václava Neckáře
Další ze setkání Fanclubu Václava Neckáře
a jeho přátel. Vstup pro členy nebo zájemce
o členství.

► so 10. 11. v 20.00
16. narozeniny Club Kina
- NOC V BRONXU
Od šestnácti se v Bronxu může i řídit auto.
A co ještě můžete v Bronxu?
Potkat partu z vedlejšího gangu, slyšet rapovat
číňana, potkat Bruno Marxe a zatančit si s ním,
zažít boxerský mač století, kdy pod patronací
světové organizace boxu WBC vyzývá Max
Schmelling mistr světa v těžké váze mistra světa
v bantamové váze Million Dollar Baby o mistra
světa v profesionálním ringu všech váhových
kategorií, vsadit si u místního bookmakera na
cokoli, ochutnat ještě nepoznané drinky, nebo
potkat nejznámějšího basketbalistu Bronxu
a zkusit se trefit do koše lépe než on.

► so 17. 11. v 20.00
Nevereasy + Amberlane + Rampa
– koncert
Vystoupí kapely Nevereasy (grunge) - Pražská
leč v Čechách ojedinělá kapela. Spojil se hard
rock s grungem, přikořenilo se jazzem a vznikla chytlavá, snadno uchopitelná a zároveň
technicky kvalitní, srdcová záležitost.
Nevereasy zpívá v angličtině, kterou se nenaučil z knih, ale přímo od zdroje.
Nesnažíme se objevit neobjevené, nehledáme
nové zvuky. Chceme kvalitu, která se bude líbit. Nevereasy je život. Life is nevereasy.
Amberlane (rock) - Kapela Amberlane byla
založena v Kralupech nad Vltavou v roce
2016 zpěvačkou Míšou a kytaristou Martinem. Bezprostředně po založení byl do kapely přizván i kytarista Kusha, který spolu
s Martinem účinkoval v několika kapelách.
Během chvíle kapelu doplnil i bubeník Jirka a baskytarista Bobr. Kapela začala tvořit
první skladby. Bobr kapelu po nějaké době
opouští a kapela je obohacena o baskytaristu El Tea, který má mnohaleté zkušenosti
s účinkováním v kapelách. Jeho příchodem
se kapelní kruh uzavřel a vzniká název Amberlane.V roce 2017 kapela nahrává své prv-

ní EP 2017, které obsahuje výběr pěti písní
z repertoáru kapely.
Rampa (cover rock). - RAMPA - plná energie,
síly a náboje rockové a hard rockové muziky.
Světové i české hity 90. - 00. let: AC/DC,
Bonjovi, Kiss, Guns‘n‘Roses, Metallica, Deep
Purple, Limp Bizkit, Judas Priest, ZZ Top, Accept, Roxette, Blondie, Kabát, Wanastowi vjecy, Team, Turbo,...
Vstup 100 Kč.

► pá 30. 11. v 20.00
ROXETTE - RockSet
- Clubtour podzim 2018 – koncert
World ROXETTE Tribute Band - nosná show
kapely, oceněná jako nejlepší evropský „Roxette tribute band“. Kapela si získala vynikající
pověst pro vysokou úroveň své interpretace,
díky níž pravidelně vystupuje na prestižních
místech a akcích v Česku i v zahraničí. S projektem World ROXETTE Tribute Band má za
sebou řadu koncertů po Evropě (Německo,
Dánsko, Belgie, Polsko, Litva...) i na prestižním, největším světovém festivalu tributových
kapel „Glastonbudget“ v Anglii, nebo zajímavé
vystoupení v Indii (Dillí). A před sebou např.
koncert pro celoevropský fanclub Roxette ve
Stockholmu či pozvání do Hard Rock Cafe ve
Washingtonu.
Vstup 150 Kč.
Lucie Barchánková
Zpracováno z podkladů od interpetů.
Pozn.: Informace k akcím, které pořádá v Club
Kině město Černošice, najdete v samostatných
textech.

Mikulá‰ské trhy
âerno‰ice Centrum VráÏ - námûstí
8.12. 2018 od 10 do 18 hodin
Chůdadlo – žonglerská škola
Vystoupení žáků ZUŠ Černošice (kulturní sál)
ZŠ Černošice – dílny (kulturní sál)
Pěvěcký sbor Chorus Angelus
Zumba – vystoupení dětí (pod vedením Venduly Kořínkové)
Sněhová královna (divadlo T601)
Výtvarná dílna – tajné vánoční krabičky
Pěvecký sbor MIFUN
Přijde obří Mikuláš, anděl a čert
Ohňová a světelná show
Strom splněných přání pro děti z nadace
OSPOD a z dětského domova Lety
v restauraci Zámecký had - Dobřichovice.

Adventni_Mikulasske_Trhy_2018_A5.indd 2
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Adventní trhy

Encounter-setkání
Kdy: pátek 2. listopadu od 19 hodin
Kde: Fürstův sál, Dobřichovice
„Encounter-setkání“ - to je kytarový koncert, prolnutí dvou klasických kytar a dvou odlišných kultur. Na koncertním pódiu se
setkají dva interpreti, přicházející z rozdílných kulturních oblastí.
Julie Šupíková (Kyrgyzstán) vychází z kultury Střední Asie a Alexandre Glize (Francie) z kultury jihoevropské s kořeny až z dalekého Karibiku.
V první části vystoupí oba interperti se svým sólovým repertoárem a v druhé části dojde k jejich hudebnímu setkání jako kytarového dua. Čeká vás hudební putování napříč historickými žánry
od barokních skladeb až po moderní díla. Koncert se bude konat
2. 11. od 19.00 ve Fürstově sále v Dobřichovicích.
Julia Šupíková

Kdy: sobota 1. prosince, 10.00-18.00
Kde: zámek Dobřichovice
Dobřichovické adventní trhy jsou již tradicí. Chybět tak nebudou ani letos.
Nádvoří zámku opět zaplní stánky s vánočním zbožím i různými dobrotami.
Připraveno je také několik vystoupení. Těšit se můžete například na vystoupení sboru Chorus Angelus, Bublinovou show pro malé i velké, obří anděly
či žonglérskou školu. Na děti i letos čekají dvě divadélka – Loutky bez hranic a Vánoční svatba sněhuláka. V mezičase si mohou v adventní dílničce
zkusit upéct perníčky, cukroví nebo něco vyrobit. V malém sále pak můžete
zhlédnout výstavu betlémů z kůže a šustí (28. 11. – 3. 12.). Na závěr samozřejmě nebude chybět ohňostroj.
Kromě adventních trhů tu bude připravena ještě jedna tradiční záležitost
– Strom splněných přání pro děti z nadace OSPOD a z dětského domova
Lety. Pokud byste chtěli v předvánočním čase dát trochu radosti i někomu
dalšímu, zajděte do restaurace Zámecký had a splňte některé z dětských
přání. Strom bude v restauraci již od 5. listopadu.
Dana Jakešová

Upozornění! Revize knihovního fondu
Ve dnech 3. 12. – 17. 12. bude knihovna uzavřena z důvodu plánované revize knihovního fondu. Nebude tedy možné knihy vrátit, vypůjčit nové ani
prodloužit již vypůjčené tituly.
Děkujeme za pochopení.
Irena Šilhánková, knihovnice

Nové knihy v městské knihovně v Černošicích
Knihy pro dospělé:
ADAMS, Tailor: Není úniku – psychologický
román;
BAUER, Jan: Pád císařova zetě – historicko-dobrodružný příběh ze středověku;
BARNES, Julian: Než potkala mě – anglický psychologický román o žárlivosti, která
začne ničit šťastné manželství;
BENETKOVÁ, Marie: Zlatý z nebe – milostný příběh s autobiografickými prvky je zároveň kronikou undergroundu;
CASTILLO, Linda: Střípky ticha – kriminální
román zasazení do prostředí náboženské komunity amišů;
HARDWICKE, Zoe: Strážní andělé – román
z lékařského prostředí;
KASTEN, Mona: Začít znovu – německý milostný román;
LEIEROVÁ, Martina: Dům s vypůjčeným výhledem – český román s detektivní
zápletkou;
LIOU CCH‘-SIN: Problém tří těles – nejoceňovanější sci-fi současnosti. První díl trilogie
Vzpomínka na Zemi zachycuje důsledek tajného projektu pokoušejícího se o kontakt s mimozemskou civilizací, které náhle staví lidstvo
do role globálně ohrožené společnosti;
LUNDBERG, Sofia: Červený adresář –
švédský román pro ženy;
PILÁTOVÁ, Markéta: S Baťou v džungli –
životopisný román mapuje čtivě a uvěřitelně
život podnikatelské osobnosti Antonína Bati
v nuceném exilu;
REITINGER, Lukáš: Vratislav: první český
král – knížka mapující vládu knížete a prvního
českého krále Vratislava II., který patřil k nejvýznamnějším českým panovníkům raného
středověku;

ROBB, J. D.: Schůzka s ďáblem – detektivní
román;
SCHEUNEMANN, Franke: Jezevčíkovy
trable – německý humoristický román;
STEHLÍKOVÁ, Petra: Faja – fantasy literatura, pokračování knihy Naslouchač;
ŠTIFTER, Jan: Sběratel sněhu – v příběhu tří kamarádů a v období tří generací autor
zachycuje dramata spojená se Sudety 20.
století;
ŠVEHLA, Marek: Magor a jeho doba – životopis jedné z nejvýznamnějších osobností
českého kulturního a společenského života
druhé poloviny dvacátého století. Kniha zaujme nejen zájemce o moderní české výtvarné umění, rockovou hudbu, literaturu a politickou perzekuci u nás v letech sedmdesátých
a osmdesátých, ale každého, kdo chce hlouběji pochopit novodobé dějiny a kulturu naší
země;
TŘEŠTÍKOVÁ, Radka: Veselí – český román
o rodinných a partnerských vztazích.
Knihy pro děti a mládež:
ČERMÁK, Jakub: Do vesmíru: podivuhodná vyprávění o hvězdném poutníku Bedřichovi a jeho statečných přátelích – veršovaný příběh pro děti;
ČERNÁ, Olga: Ztracený deník profesoru
z Essexu, aneb Podivuhodná zvířena – deník přírodovědce, který v době páry a velkých
cest ztroskotal na odlehlém ostrově a objevil
tam řadu zvláštních zvířat;
DELGADOVÁ, Consuelo: Letadla. Historie
v obrázcích – historie dopravních letadel;
FISCHEROVÁ, Daniela: Bylum Nebylum –
dobrodružný příběh pro děti od 9 let;
KRÁL, Robin: Co mají na práci myšky

a myšáci – interaktivní knížka určena především předškolním dětem k rozvíjení jejich řečových schopností;
LANDSMAN, Dominik: Lapuťák a kapitán
Adorabl – dobrodružný příběh pro děti a jejich rodiče;
ŠAŠEK, Miroslav: To je Izrael – obrázkový
průvodce Izraelem, pro mladší děti;
ŠAŠEK, Miroslav: To je Řecko – obrázkový
průvodce Řeckem.
Světová četba pro školáky:
TORRIC, Sara – Jana Eyrová/Brontëová,
Jane; adaptace: Sara Torric;
MORA, Lucia – Robin Hood/anonymní legenda;
YUSTE, Olga M. – Bílý tesák/London, Jack;
adaptace: Olga M. Juste – převyprávěné verze pro školáky.

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

Řádková inzerce
• Prodám chodítko pro seniory. Dvě ruční brzdy, aretace, velká sedací plocha, možnost složení. Cena 950 Kč.
Kontakt: 602 388 872
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