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MADE IN MOKROPSY aneb 31. Mokropeský masopust

Kdy: sobota 16. února od 14 hodin
Kde: Masopustní náměstí
„V sobotu byl masopust. Líbil se mi kominík.
Namazal mi na tvář saze. Nešly umýt. Byl tam
kůň, anděl se zlatýma vlasama, smrtka a vodník.
Muzikanti pěkně hráli, všichni tancovali. Babička dostala veliké perníkové srdce a my jsme ho
s Jiříkem snědli.“ Takto referovala před 15 lety
Martina Hasáková z 2.A, coby malá masopustní
Floriánka.
Od těch dob jsme kominíky na ulicích přestali
vídat. Ale nebojte, letošní „kominík“ Máťa už připravuje „štěstíčko“, kterému se brání jen škarohlídi. Kdo by nechtěl mít po celý rok štestí.
Principál Tomáš s Jakubem hledají vhodná

slova, která píší na tělo členům masopustního
spolku. Texty i písničky se zkouší v sále U Králů, kam se celý průvod, až obejde obec, zase
vrátí k pořádné masopustní tancovačce. Vyrábí
se masky, růže a perníky. Zkouší se představení
na pódiu, které ochotně zapůjčuje firma ŠIBA,

i když své provozovny odstěhovala dávno do Kuchaře. Michal se svým věrným týmem připravuje
nelehké ozvučení Masopustního náměstí. Možná i pan starosta už skládá svoji zdravici.
pokračování na str. 19

Za legionáři po 100 letech
Kdy: 21. února od 19 hodin
Kde: Městský sál na Vráži
Začátkem loňského prosince jsem se v Knihovně
Václava Havla zúčastnila besedy s paní Inou Píšovou, autorkou pozoruhodné knihy TRANSSIBIŘSKÁ
ODYSEA. Tato paní, pravnučka vojáka sloužícího
v československých legiích, se rozhodla osobně
projet legendární strastiplnou cestu dlouhou 9.288 km z Moskvy do
Vladivostoku, kterou její pradědeček Jan Kouba současně s prožitými událostmi té doby pečlivě zaznamenal v zachovaném deníku.
Vyprávění autorky knihy o fyzicky i psychicky náročné cestě je
tak poutavé, že jsem si přála zprostředkovat ho i vám, a tak jsem
paní Píšovou pozvala do Černošic. Přijede ve čtvrtek 21. února a od
19 hodin v sále na Vráži se s námi podělí o své zážitky. Uvidíte originál
deníku a můžete si i tento mimořádně zajímavý cestopis zakoupit.
Srdečně vás zve Renata Horešovská,
Černošická Společnost Letopisecká

z radnice
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Jednou větou...

dajů, zejména investic, protože běžné příjmy
by na ně nestačily.

důležitých kroků bude připravit přijímací řízení k náboru učitelek či učitelů.

• Středočeský kraj nám ohlásil, že přijde na
kontrolu práce našeho Odboru přestupků.

• SŽDC přijala naši žádost, aby do projektu
rekonstrukce železnice doplnili podchod/
propustek pro pěší zhruba na úrovni Topolské ulice, aby se v dlouhém úseku mezi černošickou a mokropeskou zastávkou zlepšila
prostupnost města.

• Geodetická kancelář Hrdlička provedla
zaměření dešťové kanalizace ve městě – zaměřená délka dešťové kanalizace činí 21,5
km (včetně povrchových systémů pro odvod
vody).

• Středočeský kraj vyhověl naší žádosti
a v rekordně rychlém čase zavedl dvě odpolední školní linky od mokropeské školy do
Černošic a dále na Vonoklasy. Hned první
den provozu, ve středu 3. ledna, byl autobus
plný dětí – takže velká radost, že se zjevně
podařila dobrá věc.
• Odbor územního plánování připravil na leden mimořádný bojový plán, aby do konce
měsíce zpracoval všechny žádosti o závazná
stanoviska doručené před koncem listopadu, a od této chvíle dále aby se lhůta pro vyřízení zkrátila z dosavadních 4-5 měsíců na
přijatelné max. 2 měsíce. Za celý loňský rok
jsme přijali celkem 2000 žádostí, aktuálně
na jejich zpracování máme kapacitu 4,5 pracovních úvazků.
• Ke konci prosince bylo na městských
účtech 59 milionů Kč – s celou touto částkou se počítá na dofinancování letošních vý-

Zprávy
z městské
policie
Podezření na vloupání do RD
Dne 3. 1. 2019 v odpoledních hodinách bylo
při kontrole chatových osad v obci Řitka zjištěno, že u jedné chaty jsou otevřené vchodové dveře a na zápraží se svítí. Na pozemku
nebyl nikdo spatřen a na zasněžené zahradě nebyly spatřeny žádné stopy. Hlídka MP
Černošice se pokoušela dovolat na někoho
z chaty i za pomoci houkačky na služebním
vozidle. Na volání a houkačku nikdo nereagoval. Z tohoto důvodu se hlídka obrátila na Obvodní oddělení Policie ČR Mníšek pod Brdy
s dotazem, zda nemají u výše uvedené chaty
nahlášené vloupání s negativním výsledkem.
Policii ČR se podařilo telefonicky spojit s mužem ze sousední chaty, který uvedl, že majitel

• Novou tajemnicí Městského úřadu se na
základě dvoukolového výběrového řízení
stala od 10. ledna 2019 paní Mgr. Terezie
Jenisová.
• Novým předsedou svazku obcí Region
Dolní Berunka se stal nový karlštejnský místostarosta Petr Weber. Místopředsedy svazku obcí zůstávají řevnický starosta Tomáš
Smrčka a černošický starosta Filip Kořínek.
• Byly dokončeny stavební práce na MŠ
v Husově ulici. Nyní zbývá vybavit interiéry
nábytkem, dokončit kuchyň a provést zahradní úpravy. Po kolaudaci bude možné
novou školku zapsat do rejstříku škol. Do té
doby je budoucí paní ředitelka školky formálně zaměstnancem města. Jedním z dalších

nechává takto otevřené vstupní dveře, jelikož
je dlouho v práci a má psa, kterému takto
umožňuje se vyvenčit.

Ujel bez placení od benzínové
pumpy
Dne 11. 1. 2019 v 10:20 hodin bylo Městské
policii Černošice nahlášeno ujetí řidiče od
benzínové čerpací stanice v Černošicích bez
zaplacení. Na místě bylo zjištěno, že osoba
zaplatila tankování do vozidla, ale už nezaplatila pohonné hmoty načerpané do kanystru
z jiného stojanu. Dle registrační značky vozidla bylo zjištěno, že vozidlo je hlášeno v Ústeckém kraji. Strážníkům naší MP se podařilo
zjistit kontakt na majitele vozidla, který v roce
2017 pracoval na stavbě budovy nového úřadu v Černošicích. Tento se nacházel na této
stavbě a po upozornění na nezaplacení odjel
na čerpací stanici vše uhradit. K celé věci uvedl, že si neuvědomil při placení, že nenahlásil
i druhé tankování. S ohledem na provedená
zjištění nebylo v celé věci spatřeno přestupkové jednání proti majetku.

• Zastupitelstvo schválilo rozpočet města na
rok 2019, je zveřejněn na webových stránkách města.
• Česká televize vysílala v přímém přenosu
novoroční ekumenickou slavnost z modlitebny Církve bratrské v Černošicích. Bohoslužby se zúčastnili všichni zástupci ekumenické
rady církvi, včetně kardinála Duky.
Filip Kořínek,
starosta /Věci černošické/
filip.korinek@mestocernosice.cz

Noclehárna u KB
Dne 12. 1. 2019 v 09:11 hodin bylo strážníkům
naší městské policie oznámeno, že ve vestibulu KB u bankomatu přespává nějaká osoba. Na
místě bylo zjištěno, že se jedná o bezdomovce. Tento byl vyzván k prokázání totožnosti. Po
zjištění, že osoba není vedena v evidenci hledaných osob Policie ČR, byl muž z místa vykázán a poučen, kde se může v zimních měsících
ubytovat v budovách různých sdružení a charit
v hlavním městě Praze.

Povalené kontejnery
Dne 12. 1. 2019 v 09:42 hodin bylo Městské
policii Černošice nahlášeno, že v ulici Karlická
v místě kontejnerového stání někdo povalil několik kontejnerů. Po příjezdu na místo hlídka
zjistila, že se jedná o celkem 5 kontejnerů na
papír a plasty. Naštěstí nedošlo k jejich poškození, ani vysypání obsahu. Strážníci povalené
kontejnery vrátili zpět na místo. Zároveň se šetřením nepodařilo zjistit, kdo kontejnery povalil.
Otmar Klimsza,
ředitel MP Černošice

Příští zasedání zastupitelstva se uskuteční ve středu 13. 3. 2019 v městském sále na Vráži.
Začátek v 19.00.
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Z 5. jednání Rady města Černošice (17. 12. 2018)
Odbor investic a správy majetku
• Mateřská škola Černošice, Husova ulice dodatek č 4 ke smlouvě o dílo č. 328/2017
- vícepráce a změny zjištěné v průběhu
stavby
Rada města Černošice bere na vědomí změnové listy č. 18-31, které zahrnují změny požadované investorem a změny vyplývající z nesouladu projektové dokumentace a výkazu výměr;
souhlasí s cenovou nabídkou společnosti CL-EVANS,s.r.o., IČ26768607; schvaluje uzavření
dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 328/2017 se
společností CL-EVANS,s.r.o., kterým se mění
cena díla o 409.569,42 Kč bez DPH.
• Mateřská škola v Husově ulici, Černošice - dodatečné úpravy v zahradě pro herní
zázemí
Rada města Černošice bere na vědomí
sdělení o vhodnosti provedení dodatečných
úprav v areálu MŠ Černošice, Husova ulice;
schvaluje 1) text výzvy zadávací dokumentace
a návrh smlouvy o dílo na akci „Mateřská škola
v Husově ulici, Černošice - dodatečné úpravy
v zahradě pro herní zázemí“, v předpokládané
hodnotě 150.000 Kč, bez DPH, 2) výjimku
z vnitřního předpisu č. 5 o zadávání veřejných
zakázek - oslovení pouze jednoho uchazeče
a zkrácení lhůty pro podání nabídky.
• „Stavební úpravy a přístavba ZŠ Černošice za účelem zřízení kmenových učeben,
učebny díle a sborovny“ - změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace
Rada města Černošice bere na vědomí
změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci
„Město Černošice – Stavební úpravy a přístavba ZŠ Černošice za účelem zřízení kmenových
učeben, učebny díle a sborovny“, kterým dochází k přesunu čerpání částky 5 mil. Kč v roce
2019.
• Sportovní areál u ZŠ Černošice - Dohoda
o započtení pohledávek
Rada města Černošice bere na vědomí
sdělení o výši smluvní pokuty za nedodržení smluvního termínu dokončení sportovního
areálu u ZŠ Černošice a výši ceny za zemní
výkopové práce pro nový kabel VO; souhlasí
s dohodou o započtení obou pohledávek (CES
č. 708/2018) mezi Městem Černošice a společností PORR, a.s., IČ 43005560.
• Stanovení ceny vodného a stočného pro
rok 2019
Rada města Černošice bere na vědomí
informace o nákladech na vodné a stočné
a o kalkulaci ceny na další období; stanoví cenu
vodného a stočného pro rok 2019 následovně:
vodné 35,80 Kč bez DPH, 41,17 Kč s DPH,
stočné 39,00 Kč bez DPH, 44,85 Kč s DPH.
Ceny jsou jednotné pro všechny odběratele; do
uvedených cen bylo promítnuto navýšení ceny
o 0,50 Kč na vodném a o 2,10 Kč na stočném,
a to na základě předložené kalkulace cen pro
vodné a stočné na rok 2019, která zohledňuje jen minimální možný nárůst ceny stočného,
predikovaný finanční a ekonomickou analýzou
související s podmínkami dotace pro intenzifikaci ČOV.
• Ceny za dodávky zemního plynu a elektrické energie pro rok 2019
4

Rada města Černošice bere na vědomí výpočet ceny dodávky zemního plynu a elektrické energie pro rok 2019 od společnosti Amper
Market, a.s. na základě potvrzení o uzavření
burzovního obchodu na trhu PXE po konečné
zákazníky.
• Změna ceny kupované vody
Rada města Černošice bere na vědomí informaci společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s., o tom, že nová cena vody dodávané do Černošic bude od 1. 1. 2019 14,06 Kč
/ m³ + DPH.
• Prodloužení nájmu bytu v budově SDH
Mokropsy
Rada města Černošice souhlasí s prodloužením nájmu bytu v budově SDH Mokropsy do
31. 12. 2019.
• II/115 Černošice, rekonstrukce silnice Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 277/2017
Rada města Černošice souhlasí s uzavřením
dodatku č. 1 smlouvy o dílo (CES 277/2017)
na výkon technického dozoru a koordinátora
BOZP při provádění rekonstrukce silnice II/115
mezi městem Černošice a Středočeským krajem jako objednateli a poskytovatelem společností REINVEST, s.r.o., IČ 65410840, který se
týká navýšení finančního plnění o 6.176,25 Kč
bez DPH.
• Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě
č. 639/2018 o pojištění majetku města
Černošice a jím zřízených příspěvkových
organizací
Rada města Černošice bere na vědomí informaci o předání stavby MŠ Husova do majetku města Černošice a s tím i související přidání
stavby do pojistné smlouvy o pojištění majetku;
schvaluje dodatek č. 1 k pojistné smlouvě
č. 639/2018 o pojištění majetku města Černošice a jím zřízených příspěvkových organizací
mezi městem Černošice a Pojišťovnou VZP,
a.s. z důvodu navýšení majetku o stavbu MŠ
Husova.
• Položení chrániček pro optický kabel ve
Střední ulici
Rada města Černošice souhlasí s přijetím
cenové nabídky společnosti ELEKTROMONTÁŽE, s.r.o., Polní 450, Lety, na položení chrániček pro optické kabely ve Střední ulici (úsek
Mládežnická - Čajkovského) ze dne 11. 12.
2018 za částku 49.892 Kč bez DPH; schvaluje rozpočtové opatření č. 62.
• Žádost o prominutí části stočného z důvodu poruchy vodovodní armatury v domě
č.p. 2101 v Ostružinové ulici
Rada města Černošice bere na vědomí informaci o poruše redukčního ventilu u bojleru
v bytě žadatelky, kdy voda odtékala do vsakovací jímky na zahradě, nikoli do splaškové
kanalizace; doporučuje zastupitelstvu města
projednat a schválit odpuštěním části stočného
ve výši 36.032 Kč vč. DPH z důvodu poruchy
v bytě domu č. p. 2101 v Ostružinové ulici za
předpokladu, že vodné bude uhrazeno v plné
výši.
• Žádost o prominutí části stočného z důvodu poruchy vodovodní armatury v domě
č.p. 1043 v ulici Na Vyhlídce
Rada města Černošice bere na vědomí in-

formaci o poruše redukčního ventilu u bojleru
v domě žadatelky, kdy voda odtékala do vsakovací jímky, nikoli do splaškové kanalizace;
souhlasí s prominutím části stočného ve výši
4.541 Kč vč. DPH z důvodu poruchy v domě
č. p. 1043 v ulici Na Vyhlídce za předpokladu,
že vodné bude uhrazeno v plné výši.
• Nájemní smlouva č. 690/2018 na pronájem 1m2 pozemku parc.č. 2665/1 k.ú. Černošice, Pod Školou
Rada města Černošice bere na vědomí zveřejněný záměr pronájmu části pozemku parc.č.
2665/1 v obci  a k.ú. Černošice ve vlastnictví
města Černošice za účelem umístění elektroměrného rozvaděče sloužícího pro zajištění dodávky elektrické energie pro stavbu „Stavební
úpravy a přístavba ZŠ v Černošicích“; souhlasí
s nabídkou společnosti Chládek & Tintěra, a.s.,
IČO: 62743881, na pronájem části pozemku
parc.č. 2665/1 k.ú. Černošice za částku 100
Kč/m2/měsíc; schvaluje nájemní smlouvu
č. 690/2018 na pronájem 1 m2 pozemku
parc.č. 2665/1 v obci a k.ú. Černošice ve
vlastnictví města Černošice společnosti Chládek & Tintěra, a.s., IČO: 62743881 za částku
100 Kč/m2/měsíc.
• Nájemní smlouva CES 702/2018 na pronájem části pozemku parc.č. 1160 v obci
a k.ú. Černošice, ve vlastnictví města
Černošice
Rada města Černošice bere na vědomí zveřejněný záměr pronájmu části pozemku parc.č.
1160 v obci a k.ú. Černošice o výměře 549 m2
v ul. Husova; souhlasí s nabídkou pana A. M.
na pronájem části pozemku parc.č. 1160 o výměře 549 m2 v obci a k.ú. Černošice za cenu
50 Kč/m2/rok; schvaluje nájemní smlouvu
CES 702/2018 na pronájem části pozemku
parc.č. 1160 v obci a k.ú. Černošice s panem
A. M. (nájemce), a to na dobu určitou do 31.
12. 2019 za cenu 50 Kč/m2/rok.
• Nájemní smlouva CES 706/2018 na
pronájem pozemku parc.č. 1153/7 v obci
a k.ú. Černošice, ve vlastnictví města
Černošice
Rada města Černošice bere na vědomí
zveřejněný záměr pronájmu pozemku parc.č.
1153/7 v obci a k.ú. Černošice o výměře
4.895 m2 v ul. Husova; nesouhlasí s nabídkou paní Š. B. na pronájem pozemku parc.č.
1153/7 o výměře 4.895 m2 v obci a k.ú. Černošice za cenu 9 Kč/m2/rok, protože nebyla
splněna podmínka min. výše nájemného 14
Kč/m2/rok.
• Nájemní smlouva CES 710/2018 na
pronájem části pozemku parc.č. 4049/1
a pozemku parc.č. 4048, oba v obci a k.ú.
Černošice, ve vlastnictví města Černošice
Rada města Černošice bere na vědomí zveřejněný záměr pronájmu části pozemku parc.č.
4049/1 o výměře 305 m2 a pozemku parc.č.
4048 o výměře 22 m2, oba v obci a k.ú. Černošice; souhlasí s nabídkou paní M. B. na pronájem části pozemku parc.č. 4049/1 o výměře
305 m2 a pozemku parc.č. 4048 o výměře 22
m2, oba v obci a k.ú. Černošice za cenu 50
Kč/m2/rok; schvaluje nájemní smlouvu CES
710/2018 na pronájem části pozemku parc.č.

z radnice
4049/1 a pozemku parc.č. 4048, oba v obci
a k.ú. Černošice s paní M. B. (nájemce), a to
na dobu určitou do 31. 12. 2019 za cenu 50
Kč/m2/rok.
• Žádost o povolení vyvážet odpadní vody
do ČOV Černošice
Rada města Černošice souhlasí s tím,
aby žadatel přivážel fekálním vozem odpadní
vody do ČOV Černošice; schvaluje smlouvu
č. 709/2018 o vyvážení odpadních vod do ČOV.
• Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č. 70/2018 „Zaměření dešťové kanalizace
v Černošicích“
Rada města Černošice schvaluje dodatek
č. 1 ke smlouvě o dílo č. 70/2018 mezi městem Černošice a společností HRDLIČKA spol.
s.r.o., IČO: 18601227, kterým se mění rozsah
díla a zvyšuje se tak i jeho cena.
• Nájemní smlouva CES 700/2018 na
pronájem části pozemku parc.č. 479/1
v obci a k.ú. Černošice, ve vlastnictví města
Černošice
Rada města Černošice bere na vědomí zveřejněný záměr pronájmu části pozemku parc.č.
479/1 v obci a k.ú. Černošice o výměře 16 m2
v ul. Riegrova, na kterém je umístěna plechová garáž o rozměrech 3,10 x 5,10 m; souhlasí
s nabídkou paní H. Č. na pronájem části pozemku parc.č. 479/1 v obci a k.ú. Černošice,
ve vlastnictví města Černošice za cenu 100
Kč/m2/rok; schvaluje nájemní smlouvu CES
700/2018 na pronájem části pozemku parc.č.
479/1 v obci a k.ú. Černošice s paní H. Č. (nájemce), a to na dobu určitou do 31.12.2019 za
cenu 100 Kč/m2/rok.
• Záměr odkoupení nebytového prostoru
č. 2027/4b, Mokropeská ul.
Rada města Černošice bere na vědomí 1)
nabídku společnosti IBS-Rokal, s.r.o. na prodej nebytového prostoru o výměře 95 m2, který mohl sloužit jako zázemí ke kulturnímu sálu
za částku 2,9 mil. Kč, 2) znalecký posudek
č.171/18-2686 pro ocenění nebytové jednotky
č. 2027/4b v budově č.p. 2027 v obci a k.ú.
Černošice, ul. Mokropeská; doporučuje za-

stupitelstvu města projednat záměr odkoupení
nebytového prostoru č. 2027/4b.

Městského úřadu Černošice na adrese Riegrova 1209 se společností Rosanti s.r.o..

Finanční odbor
• Rozpočtové opatření č. 61 a změna rozpisu rozpočtu č. 63
Rada města Černošice schvaluje rozpočtové
opatření č. 61 a změnu rozpisu rozpočtu č. 63.
• Rozpočty příspěvkových organizací města na rok 2019
Rada města Černošice schvaluje rozpočet 1) Základní školy Černošice, 2) Základní
umělecké školy Černošice, 3) Mateřské školy
Černošice, Karlická 1170, 4) Mateřské školy
Černošice, Topolská 518, 5) Mateřské školy
Barevný ostrov; stanovuje závazný nepřekročitelný ukazatel, a to výši příspěvku.

Odbor vnitřních věcí
• Návrh na vyřazení starého a opotřebeného či nerentabilního majetku za rok 2018
Rada města Černošice souhlasí s vyřazením
a následnou likvidací rozbitého a nerentabilního
majetku města projednané likvidační komisí.

Odbor vedení města
• Změna organizační struktury MěÚ Černošice k 1. 1. 2019
Rada města Černošice schvaluje 1) změny
organizační struktury Městského úřadu Černošice s účinností od 1. 1. 2019, 2) nový Organizační řád Městského úřadu Černošice s účinností od 1. 1. 2019; stanovuje celkový počet
zaměstnanců zařazených do Městského úřadu
Černošice k 1. 1. 2019 na 249.
• Statut a jednací řád komisí
Rada města Černošice schvaluje statut
a jednací řád komisí.
Odbor školství, kultury a cestovního ruchu
• Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění editování Informačního listu Černošice
Rada města Černošice schvaluje uzavření
dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění editování
Informačního listu Černošice.
úsek právní
• Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě
č. 6/2016 - budova úřadu Riegrova
Rada města Černošice schvaluje Dodatek
č. 2 k nájemní smlouvě č. 6/2016 na budovu

Úsek projektového řízení
a komunikace
• Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 0500698-083 uzavřené dne 17. 3. 2016 mezi
Hasičskou vzájemnou pojišťovnou a městem Černošice
Rada města Černošice schvaluje dodatek
č. 1 k pojistné smlouvě č. 0500-698-083 mezi
Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s. a městem Černošice.
Dodatečně zařazené body
• Prominutí poplatku za užívání veřejného
prostranství
Rada města Černošice bere na vědomí 1)
uzavření smlouvy č. 85/2018 o užívání veřejného prostranství se společností MEGANOM.
CZ, s.r.o. na zábor chodníku pro stavbu lešení
před  č. p. 263 - TJ Sokol Černošice, 2) žádost
společnosti MEGANOM.CZ o odpuštění poplatku za užívání veřejného prostranství ve výši
8.370 Kč; souhlasí s prominutím poplatku za
užívání veřejného prostranství na stavbu lešení v souvislosti s rekonstrukcí budovy TJ Sokol
Černošice č.p. 263.
• Stavební úpravy a přístavba budovy č.p.
259 Černošice - Dodatek č. 1 k Dohodě
o ukončení Smlouvy o dílo se společností
Metall Quatro
Rada města Černošice souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k Dohodě u ukončení smlouvy o dílo č. 358/2016, kterým se prodlužuje
platnost a účinnost Smlouvy o dílo týkající se
dodání a montáže výtahu se společností Metall
Quatro s.r.o.

Ze 6. jednání Rady města Černošice (7. 1. 2019)
Odbor investic a správy majetku
• „Mateřská škola v Husově ulici, Černošice - dodatečné úpravy v zahradě pro herní
zázemí“ - cenová nabídka
Rada města Černošice bere na vědomí
informace o vhodnosti provedení úprav pro
zlepšení herního prostředí pro děti v areálu MŠ
v Husově ulici; souhlasí s cenovou nabídkou
společnosti CL-EVANS, s.r.o., ve výši 148.671
Kč bez DPH; schvaluje uzavření smlouvy
o dílo se společností CL-EVANS, s. r. o. na dodatečné úpravy v zahradě pro herní zázemí MŠ
v Husově ulici.
• Čištění jímek splaškové kanalizace
Rada města Černošice souhlasí s uhrazením částky 56.511 Kč vč. DPH za čištění čtyř
čerpacích stanic splaškové kanalizace.
Odbor dům s pečovatelskou službou
• Darovací smlouvy na aktivizační program
pro seniory

Rada města Černošice schvaluje 1) Darovací smlouvu č. 1/2019 mezi městem a panem
V. N., o poskytnutí daru ve výši 30.000 Kč na
aktivizační program pro seniory z Domu s pečovatelskou službou Černošice v roce 2019,
2) Darovací smlouvu č. 2/2019 mezi městem a panem J. B., o poskytnutí daru ve výši
10.000 Kč na aktivizační program pro seniory
z Domu s pečovatelskou službou Černošice
v roce 2019, 3) rozpočtové opatření číslo 2.
Odbor technických služeb
• Polopodzemní kontejnery Černošice
Rada města Černošice ruší odstavec IV.
usnesení č. R/130/42/2018; ukládá Odboru
technických služeb 1) zajistit objednávku služeb Ing. R. Hubkové na studii polopodzemních
kontejnerů za celkovou cenu 65.000 Kč, 2) zajistit součinnost města a projektanta při zpracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti týkající se polopodzemních kontejnerů.

Odbor vnitřních věcí
• Dohody o ukončení účinnosti dohod
s Českou poštou s.p. k provozu dvou vyřazených výplatních strojů
Rada města Černošice souhlasí 1) s ukončením účinnosti dohody č. 0109-443/03 na dnes
již starý, rozbitý a vyřazený výplatní stroj značky
Postalia EFS 3101 (300/L), 2) s ukončením
účinnosti dohody č. 01814-00285/2006 na
dnes již starý, rozbitý a vyřazený výplatní stroj
značky FRAMA SENSONIC.
Úsek projektového řízení
a komunikace
• Podání žádosti o dotaci v rámci SCLLD
pro území MAS Karlštejnsko, z. ú. na období 2014 – 2020 - rekonstrukce dvora hasičské zbrojnice
Rada města Černošice souhlasí s podáním
žádosti o dotaci v rámci SCLLD pro území MAS
Karlštejnsko, z. ú. na období 2014 – 2020 na
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rekonstrukci dvora hasičské zbrojnice Černošice - Mokropsy dle projektové dokumentace.
• Podání žádosti o dotaci v rámci Fondu
kultury a obnovy památek Středočeského
kraje - vybavení knihovny
Rada města Černošice souhlasí s podáním
žádosti o dotaci na vybavení nové knihovny
v roce 2019 v rámci Programu 2019 Středočeského kraje, Fondu kultury a obnovy památek, tematického zadání „Obecní knihovny“.
• Žádost o dotaci na nové vozidlo pro DPS
v rámci Humanitárního fondu Středočeského kraje
Rada města Černošice souhlasí s podáním
žádosti o dotaci v rámci Humanitárního fondu
Středočeského kraje v rámci Programu 2019,
tématického zaměření „Sociální oblast” zaměřeného na podporu základní činnosti sociální
služby (tj. terénní pečovatelské služby) poskytované odborem města Černošice „Dům s pečovatelskou službou” prostřednictvím nákupu
nových vozidel, čímž dojde k obměně stávajícího vozového parku z let 1998 a 2002.
• Přístavba ZŠ - postup řešení dotace na
vybavení
Rada města Černošice bere na vědomí stav
dotačního řízení projektu „Vybavení přístavby ZŠ Černošice - rozšíření kapacit a dílny“
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010131, kde
bylo město Černošice v rámci závěrečného
ověření způsobilosti projektu vyzváno k vyjmutí
částky za 4 kmenové učebny a přilehlý kabinet
ze způsobilých nákladů projektu, jelikož dle vyjádření hodnotitele je zvýšení kapacity budová-

no jiným projektem a náklady na vybavení kmenových učeben a přilehlého kabinetu ve výši
2.366.672,88 Kč zde tedy nejsou způsobilé.
Předmětem dotace zůstává vybavení odborné
učebny dílen; souhlasí s navrženým postupem, tj. neustupovat současné výzvě dotační
autority a vyčkat dalšího postupu, v případě neúspěchu dotační žádosti podat opětovnou žádost o dotaci v jiné dotační výzvě a reflektovat
nezpůsobilost kmenových učeben.
Finanční odbor
• Rozpočtové opatření č. 1 a 3 a změna
rozpisu rozpočtu č. 2
Rada města Černošice bere se souhlasem
na vědomí rozpočtové opatření č. 1 a doporučuje ho zastupitelstvu k projednání; schvaluje
1) změnu rozpisu rozpočtu č. 2 a 2)  rozpočtové opatření č. 3.
• Nařízení odvodu příspěvkové organizaci
- ZŠ (IČ 61385158, Pod Školou 447, 252
28 Černošice) do rozpočtu města
Rada města Černošice ukládá ZŠ Černošice odvod do rozpočtu zřizovatele ve výši
5.000.000 Kč.
Dodatečně zařazené body programu
• Rozpočtové opatření č. 63 v kompetenci
starosty města v závěru roku
Rada města Černošice bere se souhlasem
na vědomí provedení rozpočtového opatření
č. 63 v kompetenci rady města schváleného
starostou města na základě pověření pro závěr
roku.

Svoz bioodpadu
od nemovitostí
v roce 2019
Od 6. března až do 11. prosince bude
probíhat opět každou středu svoz bioodpadu od nemovitostí.
Upozorňujeme občany, že nádoby na bioodpad jsou hnědé barvy. Pokud použijete
nádobu jiné barvy, musí být zřetelně označena nápisem bioodpad.
K odstranění bioodpadu lze celoročně
využít i sběrného místa v areálu technických
služeb v pondělí a ve středu od 7.00 do
17.00 a v sobotu od 8.00 do 12.00.
Bližší informace na telefonním čísle: 251
641 183.
Renáta Petelíková,
Technické služby

Provoz sběrného dvora
Provoz sběrného místa pro nebezpečný
odpad a bioodpad v areálu Technických
služeb (Topolská 660) je:
pondělí a středa 7.00 – 17.00 hod.
sobota 8.00 – 12.00 hod.
Bližší informace na tel.: 251 641 183
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• Příkazní smlouva č.4/2019 na výkon
funkce TDI a koordinátora BOZP na stavbě Stavební úpravy a přístavba budovy č.p.
259 Černošice-etapa dokončení stavby
a venkovní úpravy areálu
Rada města Černošice bere na vědomí nutnost zajištění výkonu funkce TDI a koordinátora
BOZP na II. etapě stavebních úprav a přístavbě budovy č.p. 259 Černošice; ruší usnesení
č. R/03/3/2018 ze dne 3. 12. 2018, kterým
bylo schváleno uzavření smluvního dodatku
č. 1 k Příkazní smlouvě č. 359/2016 se společností Atelier 15, s.r.o.; schvaluje 1)  výjimku
z vnitřního předpisu města č. 5 o zadávání veřejných zakázek, 2)  uzavření Příkazní smlouvy
č. 4/2019 se společností Atelier 15, s.r.o.

Zkrácené verze zápisů schůzí rady města
a zastupitelstva připravila
Dana Jakešová, editorka IL.
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).

AKCE KONTEJNERY JARO 2019
9. 3.
n

8:00 – 12:00

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

16. 3. 8:00 – 12:00
n

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

23. 3.

8:00 – 12:00

Černošice (Poštovní) n Mokropsy (u pekárny) n
n Vráž (Husova – Majakovského) n Vráž (Slunečná – u kontejnerů na plasty) n
n

30. 3.
n

8:00 – 12:00

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

6. 4.
n

8:.00 – 12:00

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

n

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

z radnice

Pohledem zastupitelů
Chybějící chodníky a dešťová
kanalizace na Horce
Horka je malebnou částí našeho města, odkud
je asi nejhezčí pohled na Černošice. Majitelé zdejších nemovitostí postupně opravují své
domy, které se honosí novou obálkou a často
citlivě restaurovanými interiéry v duchu 20. let
minulého století. Bohužel se to samé se nedá
říct o městském vybavení, zvláště o chodnících
a dešťové kanalizaci, které vykazují zřetelné
nedostatky. Nejde samozřejmě jen o věc estetickou, ale i o funkční. Chodníky by společně
s povrchovými kanály měly zabraňovat, aby dešťová voda natekla do opěrných zdí podpírajících
tělesa zdejších silnic.
Určitě není vhodné, že v části Horky jsou
chodníky nad opěrnými zdmi pokryty trávou,
nebo změtí betonu, asfaltu, trhlin a zeminy a přilehlý povrchový dešťový kanál podél chodníku

je buď zcela odstraněn a zaasfaltován, nebo je
kompletně potrhán. Neodvedená dešťová voda
pronikající do podloží pak zbytečně zatěžuje
opěrné zdi a přispívá k jejich pádům. Dalším
problematickým místem, které napomáhá pádům zdí je podzemní infrastruktura (kanalizace,
plynové potrubí, elektrické sítě, telekomunikační kabel a vodovodní řad), která se nachází pod
místní komunikací a chodníkem. Voda, která
není odváděna dešťovou kanalizací a proniká do
konstrukce silnice je pak v obsypu těchto podzemních sítí dál rozváděna tam, kam nechceme.
Cyklické promrzání zeminy za rubem opěrné zdi
a rozvoj nových smykových ploch a tahových
trhlin vlivem zvýšeného průsaku dešťových vod
pak dokoná své a opěrné zdi podpírající místní komunikace padají. Tyto problémy, které se
dříve vyskytovaly výhradně v ulici V Horce nebo
Libušina, dnes pociťují i obyvatelé ulic Pod Horou a Poštovní.
Na červencovém zastupitelstvu jsem navrhl
zanést akci „Horka – dešťová kanalizace, chodníky“ do důvodové zprávy k střednědobému vý-

hledu rozpočtu na období 2019-2021. Pozměněný návrh důvodové zprávy k střednědobému
výhledu byl schválen. O čtyři měsíce později,
v listopadu, se na zastupitelstvu schvaloval rozpočet na rok 2019, v něm se však s případnými investicemi do Horky již nepočítalo. Naopak
rozpočet na rok 2019 je zaměřen investičně na
dostavbu nové radnice, která byla vysoutěžena
za 42 milionů Kč, ale nakonec nebude na její
dostavbu stačit ani 100 milionů Kč. S takovým
rozpočtem, který přikryl nadstandardně předraženou veřejnou zakázku a opomíjí jiné důležité
investiční akce, jsem nemohl souhlasit.
Do budoucna přesto věřím, že bude napříč
zastupitelstvem skutečně snaha investovat
z městského rozpočtu do Horky, a to právě do
takových investičních akcí jako jsou dešťové
kanály, chodníky a funkční dešťová kanalizace.
Jedná se přeci o zlomek investic, které dokáží
po realizaci ochránit soukromý i veřejný majetek
v řádech stovek milionů korun.
Tomáš Jandura, Trojlístek

6xFOTO: T. Jandura
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Pohledem zastupitelů

FOTO: 2xFOTO: archiv TOP 09

Seznamte se: To je reálná
Evropa
Máte pocit, že eurovolby jsou zbytečné? Že
malá země jako Česká republika nemá v Evropské unii šanci se v konkurenci silných států
prosadit? Vnímáte evropskou politiku spíše jako
soubor nesmyslných příkazů a zákazů? Pak je
tato pozvánka určena právě pro vás.
Na otázky spojené se skutečným fungováním
Evropské unie a možnostmi, které ČR díky členství v tomto uskupení může využívat, se zaměřuje série edukativních akcí, kterou pod názvem
„Hvězdná tour“ před nadcházejícími eurovolbami připravily středočeské organizace TOP 09.
Jedna z plánovaných akcí proběhne také v Černošicích. Hosty besedy v našem městě budou
senátor Tomáš Czernin a poslankyně Helena
Langšádlová.

-- Senátor Tomáš Czernin --

-- Poslankyně Helena Langšádlová --

A proč že u nás mají vyvracet rozšířené mýty
o Evropě právě oni?
Senátor Tomáš Czernin pracuje ve Výboru
pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR a je předsedou Stálé komise Senátu
pro krajany žijící v zahraničí. Vedle toho je místopředsedou TOP 09 a předsedou Komory soukromých vlastníků lesů.

Poslankyni Helenu Langšádlovou snad u nás
není třeba dlouze představovat. Dodejme, že
černošická rodačka v současné době působí
ve Sněmovně PČR mj. jako členka Výboru pro
evropské záležitosti, je předsedkyní Podvýboru pro migraci a azylovou politiku a členkou
Podvýboru pro evropské fondy a přeshraniční
spolupráci.

Beseda se uskuteční ve čtvrtek 7. února
od 18 hodin v komunitním centru MaNa.
Po jejím skončení bude promítnut dokument
„Šlechta v letech ohrožení československého
státu“, který v rámci projektu Paměť národa vytvořila organizace Post Bellum.
Srdečně Vás zveme na besedu i promítání.
Za TOP 09 Černošice
Martina Řehořová, zastupitelka za TOP 09

Konečně máme komisi k rekonstrukci trati
Dne 9. ledna proběhla první schůzka nově
ustavené komise k rekonstrukci trati. Schůzky
se zúčastnili zástupci všech uskupení našeho
zastupitelstva.
Na schůzce byl diskutován celý úsek trati
v našem městě a členové komise se vyjadřovali
k jednotlivým místům na trati a navrhovaným změnám, ale i obecně k tématům, jako je rychlost,
nově plánované výhybky, které přispějí k lepší
průchodnosti trati, ovšem na druhou stranu kvůli
nim budou skrz město jezdit vlaky mnohem více
v obou směrech po obou kolejích, což bude mít
vliv na bezpečnost. Probírali jsme i téma hluku
– k němu je plánována samostatná schůzka, na
kterou budou přizváni lidé, kteří hluk z trati intenzivně řeší.
Diskutovalo se i o strategii, která by měla vést
k tomu, aby centrální orgány ani po rekonstrukci
naší trati neopustily plán nového spojení Prahy

a Berouna a nadále jej považovaly za jednu z priorit rozvoje železniční infrastruktury ČR. Tento
záměr je pro nás a celý region Dolního Poberouní naprosto klíčový – jedině s novým spojením
Prahy a Berouna se naší trati ulehčí a stane se
z ní regionální příměstská trať, kterou tu všichni
chceme a potřebujeme.
Na této schůzce jsem za naše sdružení Trojlístek mimo jiné doporučil radě města dvě věci,
které jsou pro nás zvlášť důležité. Zaprvé co
nejdříve požadovat po SŽDC a SUDOPu předložení geologického průzkumu pro oblast Horky
nad plánovanou přeložkou krajské silnice. Bez
něj jsou diskuze kolem přeložky velmi teoretické
a je možné, že geologický průzkum této geologicky a urbanisticky komplikované lokality do
nich vnese dost podstatné změny.
Zadruhé jsme vedení města doporučili angažovat odborného konzultanta, který by zajistil, že

informace, které nám dává investor této akce,
budou ihned posouzeny odborníkem a nebudou
posuzovány jen námi sice informovanými, ale
přesto laiky. A díky oborné pomoci bude město schopno přesněji formulovat požadavky vůči
SŽDC. Tato odborná pomoc nemusí být finančně náročná, nicméně když vezmeme v úvahu
možné dopady změn na trati, je jasné, že není
dobré šetřit na nesprávném místě, tedy na přípravě této zásadní stavební akce v našem městě. Vedení města se této staronové myšlence
nebránilo a vyzvalo nás k doporučení vhodného
odborníka.
Schůzka proběhla v konstruktivním a věcném
duchu, což ve mně zanechalo poměrně dost naděje na společný a koordinovaný postup napříč
zastupitelstvem, a to i přes některé neshody,
které mezi námi a vedením města přetrvávají.
Jakub Špetlák, zastupitel Trojlístek

Jaké radniční periodikum pro Černošice?
Co je Informačnímu listu vytýkáno:
Informačnímu listu (IL) je vytýkáno, že při utváření obsahu má převahu vedení města (rada);
dále je předmětem kritiky rubrika Pohledem
občanů, zejména „nápravné“ komentáře k těmto příspěvků a skutečnost, že občas není některý z příspěvků zaslaný občany zveřejněn.
A v souvislosti s tím vznikají diskuse o nezávislosti redakce a redakční rady (RR).
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vydavatel, tedy v praxi vedení města (rada) je
de facto odpovědné za případný trestně právní
obsah příspěvků.
Současně považuji za důležité konstatovat,
že IL nemůže být platformou pro neomezené
a neregulované příspěvky. V tom nabízí možnosti sociální sítě, ale v případě městských
internetových diskuzí zkušenost (a zdaleka
nejen naše) ukazuje, že takové diskuze je potřeba každodenně selektovat a editovat.
Více k legislativě ve Stručném právním exkurzu níže.
s
s

Pohled na fungování IL, resp. vlivu na
obsah

Je správné a pochopitelné, že vedení města
(rada) má nad kontrolou utváření obsahu IL jistou převahu minimálně ze tří důvodů. Jednak
IL plní informační funkci veřejné správy a pro
město je to jediný celoplošný komunikační
kanál. Za druhé z povahy své politické odpovědnosti má vedení města oproti ostatním
zastupitelům informační převahu (a tím i informační povinnost). Současně ale není žádný
zastupitel nijak omezován v tom, aby do IL
psal vlastní příspěvky; vždy jsou zveřejněny,
jak ostatně ukládá i tiskový zákon. Za třetí,

z radnice

Pohledem zastupitelů
s
s
Máme měnit princip redakční rady?
A nyní k jádru věci, resp. tomu, proč píši tento příspěvek.
Na loňském předvánočním zastupitelstvu
padaly návrhy, aby redakční rada našeho Informačního listu byla po každých komunálních
volbách vždy znovu volena novým zastupitelstvem. Chápu jisté projevy nespokojenosti
s kvalitou IL, mnohé z nich však vycházejí z nerealistických očekávání či z nedostatečných
informací.
Koncepce IL, kterou se od roku 2010 město snaží utvářet jako nezávislé veřejnoprávní
médium, je nastavena tak, že kontrolu nad RR
provádí zastupitelstvo samo. Stejně tak zastupitelstvo schvaluje Pravidla pro vydávání IL. RR
má mít podle našich stávajících Pravidel lichý
počet členů (v rozmezí 3 až 7) a nesmí se jednat o zaměstnance radnice či zastupitele, což
není všude zvykem.
Osobně nepovažuji za vhodné odvozovat
legitimitu (nezávislost) RR od legitimity zastupitelstva.  I když je RR odpovědná zastupitelstvu,
nebylo by podle mne prospěšné udělat z ní de
facto výbor zastupitelstva a zakotvovat v Pravidlech nutnost volit RR vždy s novým zastupitelstvem. To by skoro jistě vedlo k větší politizaci
(oproti dnešku) RR ve smyslu, ať tam tedy má

každá politická skupina svého zástupce, tak
jako v Kontrolním či Finančním výboru.
Dosud jsme se bez toho obešli, což považuji za úspěch. Model RR jakožto výboru zastupitelstva by vlastně připomínal mediální rady
našeho parlamentu, což je takový model vyváženosti zástupců všech politických skupin. Od
roku 2010 se město snaží sledovat náročnější
model než je vyváženost, sice nezávislosti RR.
Avšak naprosto chápu, že mohou mnohým naskakovat nad fungováním RR četné otazníky.
Je obvyklé, že nezávislost dvou provázaných
(ale funkčně nezávislých) institucí, kdy jedna
má dohlížecí pravomoc (v našem případě zastupitelstvo) a druhá má jednat autonomně
(naše RR), je posílena tím, že se jejich funkční
období nepřekrývají (tak jako v případě mandátu člena rady ČT nebo ČRO, který je záměrně
šestiletý, aby se rozcházel se čtyřletým mandátem poslance). Nezávislost naší RR je proto
jasně posílena také tím, že mandát jejího člena
není termínován.
Pro posílení nezávislosti RR je také výhodné, pokud je RR jako celek nerozpustitelná,
tzn. není odvolávána a volena jako celek, ale
je postupně doplňována dle potřeby (také již
zmiňované mediální rady ČT a ČRO jsou obměňovány každé 2 roky z jedné třetiny). To zároveň zajišťuje kontinuitu a institucionální paměť,
která je pro efektivitu i stabilitu instituce velmi
důležitá. Navíc v případě odvolání a zároveň
nenavolení nové RR jako celku bychom mohli

skončit v situaci, kdy budeme mít IL bez RR,
a to by jistě nebylo dobré.
Kromě neurčitosti trvání funkce člena RR posiluje její nezávislost také skutečnost, že je to
funkce neplacená (na rozdíl od výborů či komisí) a čestná. Skutečnost, že do redakční rady
jsou voleni lidé nestranní a čestní umožňuje jejich působení napříč volebními obdobími. Není
nutné – a možná ani důstojné – tento mandát
obnovovat. Pokud by byl na funkci člena RR
nominován někdo, o jehož nestrannosti a čestnosti by měli někteří zastupitelé pochybnosti,
je pak na zastupitelstvu, zda takového člověka
do RR zvolit. A pokud ho zvolí, není nutné, aby
jeho čestnost a nestrannost znovu potvrzovalo
každé další zastupitelstvo. Doufejme, že čestnost je přeci jen něčím, na čem se většina občanů (včetně zastupitelů) shodne a není třeba
to každé čtyři roky znovu ověřovat.
Závěrem
Toto vše samozřejmě neznamená, že není
co zlepšovat, nebo že Pravidla jsou perfektní.
Avšak objektivně vzato, jsme na tom docela
dobře a pojďme případně vylepšovat, co už
máme a co funguje, i když ne bezvadně.
Domnívám se, že redakce IL dosud fungovala dobře a členové RR zastávali svoji funkci
nezištně, čestně a statečně. Za to zaslouží
jak členové RR, tak paní editorka Jakešová
poděkování.
Karel Müller, zastupitel za Věci černošické

Krátký exkurz do právního rámce vydávání obecních periodik
Vydávání periodik obcemi není upraveno v samostatném zákoně. Pro stanovení mantinelů
je třeba vycházet z různých právních předpisů
a jejich výkladů. Obecně lze vycházet ze zákona o obcích, kdy vydávání periodika obcí,
v našem případě Informačního listu Černošice, je jednou ze služeb, kterou může obec
svým občanům poskytovat. Já se zaměřím na
úpravu problematiky v tiskovém zákoně, viz
dále.
Kdo je vydavatelem
Obecní periodikum je periodický tisk, jehož
vydavatelem je obec – v konkrétním případě
Informačního listu Černošice je vydavatelem
město Černošice.  
Vydavatel, tedy obec zodpovídá za obsah
periodika, a to zejména na úrovni občanskoprávní respektive veřejnoprávní, z čehož
vyplývá i poměrně široká možnost poškozených domáhat se vůči obci náhrady škody
např. při zveřejnění hrubě nepravdivých údajů
nebo osobních útoků překračujících zákonné
meze, či jiných urážlivých výroků větší intenzity. U odborné veřejnosti převládá názor,
že obec se u zveřejněných článků takovéto
kvality nemůže z odpovědnosti za obsah vyvinit ani tím, že upozorní na to, že se jedná
o osobní názor pisatele, nebo že se nejedná
o stanovisko obce. Je tedy namístě, aby obec
věnovala jednotlivým zveřejňovaným článkům
zvláštní pozornost a realizovala kontrolu ob-

sahu periodika, a to prostřednictvím redakční
rady.
Tiskový zákon
Periodikum je vydáváno městem na jeho náklad, tj. z veřejných prostředků.
V tiskovém zákoně je pro vydavatele zakotvena povinnost poskytovat objektivní a vyvážené informace týkající se obce. Vydavatel
je povinen poskytnout přiměřený prostor pro
uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory členů obecního zastupitelstva týkající se dané
obce.
Tiskový zákon dále upravuje tzv. právo na
odpověď, které má osoba (fyzická i právnická), jestliže bylo v periodickém tisku uveřejněno sdělení obsahující skutkové tvrzení, které
se dotýká cti, důstojnosti nebo soukromí fyzické osoby, popř. jména nebo dobré pověsti
právnické osoby. V takovém případě má daná
osoba právo požadovat po vydavateli uveřejnění odpovědi, přičemž vydavatel je povinen
tuto odpověď uveřejnit.
Z tiskového zákona nelze přímo vyvodit
právo osoby na zveřejnění jakéhokoli jejího
vyjádření, vyjma výše uvedených (zastupitelů),
a tedy ani zákonnou povinnost obce toto vyjádření v periodiku obce zveřejnit. V některých
případech by to bylo i v rozporu s platnou legislativou (viz výše informace o odpovědnosti
vydavatele).

Co ukazuje praxe
Z praktického pohledu na věc je dle mého
názoru jen obtížně proveditelné, zajistit absolutní vyváženost a apolitičnost jednotlivých
příspěvků v periodiku obce. A to tak, aby
všechna názorová uskupení členů zastupitelstva obce měla pocit, že je jim poskytnut rovný přístup do periodika obce. Stejně jako není
možné všem a kdykoli umožnit se ke konkrétní
věci vyjádřit v rozsahu a době, která je vyžadována. Periodikum obce vždy bude periodikem vydávaným obcí, informujícím především
o aktuální činnosti a dění v obci a s určitou
mírou vlivu ze strany vedení obce. Nicméně
právě opoziční zastupitelé mohou tím, že budou uplatňovat a zejména realizovat své právo
na přiměřený prostor v periodiku obce, zajistit
co nejvyváženější obsah periodika s pestrou
paletou názorů.      
Redakční rada
K tomu může svým názorem přispět také redakční rada. Redakční rada je kolektivní orgán
jmenovaný radou obce či zastupitelstvem, jež
si tuto pravomoc může vymínit, jako je tomu
právě v Černošicích, kde je redakční rada
jmenována zastupitelstvem. Práce v redakční
radě není honorována.
Zuzana Bacíková,
vedoucí Právního odboru
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z města a okolí

Pohledem občanů města
Černošický DPS žije
plnohodnotným životem
Jsme opět o rok starší a bilancujeme, co nám
minulý rok přinesl. Všechny běžné aktivity
jako například hudební odpoledne, německá
konverzace, výuka angličtiny, cvičení, trénování paměti a univerzita třetího věku pokračují. Přibyla ještě jóga pro seniory. K naší
spokojenosti sem jednou měsíčně dochází
kadeřnice, pedikérka a masérka, které si
určitě nemohou stěžovat na nezájem o jejich
služby.
I o kulturu je skvěle postaráno. V květnu
nám přišel zazpívat a zatančit soubor Pramínek pod vedením manželů Látalových.
Následovala cestopisná přednáška o Sicílii.
V červnu prožili naši senioři týden s bohatým
programem na Benecku. Během léta se několikrát grilovalo a opékaly špekáčky v parku
za domem za účasti mnoha černošických
obyvatel. Několikrát jsme měli možnost zajet
na trhy do Berouna. Dvakrát se svézt lodí po
Berounce.
Začátkem září se uskutečnil dvoudenní zájezd na jižní Moravu. Prohlédli jsme si zámek
Lednici, svezli se lodí až k minaretu a krás-

Dočkali jsme se.
Před více jak 100 lety moji praprarodiče začali obývat dům v zatáčce tehdy bezejmenné
cesty na Vráž. Po každém přejetí kol se vápencový štěrk drtil na jemný prach, který pokrýval
všechno kolem. Později ulice dostala jméno
Vrážská a s rozvojem automobilismu jsme se

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

ným parkem se procházkou vrátili zpět. Nocovali jsme v Hustopečích, kde jsme strávili
hezký večer ve vinném sklípku s cimbálovou
muzikou. Následující den jsme navštívili Mikulov s jeho památkami. I počasí nám přálo, vše
se vydařilo, a tak máme na co vzpomínat.
V říjnu jsme oslavili den seniorů, kam nás
přišel pozdravit i pan starosta Filip Kořínek.
U příležitosti stého výročí založení republiky se v Černošicích uskutečnilo několik akcí,
kam nás naše děvčata dopravila, přestože se
vždy jednalo o sobotu či neděli. A tak jsme
mohli vyslechnout slavnostní koncert hudby
hradní stráže pod taktovkou Václava Běhounka. S orchestrem vystoupili vynikající sólisté
ND v Praze, Gabriela Urbánková a František Zahradníček. Byl to nezapomenutelný
zážitek.
Pod záštitou města Černošice proběhla
během listopadu v DPS krásná výstava Malba
Max, pořádaná skupinou černošických malířů
a malířek.
A už nastal předvánoční čas. Z komunitní
školy Jeden strom nám přišly děti zazpívat.
Další akcí byl turnaj v Člověče, nezlob se, kterého se zúčastnilo 16 hráčů. V urputném boji

zvítězila paní Purkholzerová, odměněni však
byli všichni.
Na vánoční trhy do polské Wroclawi jel plný
autobus. Bohužel počasí nám nepřálo.
V pátek 14. 12. nás přišly, jako každý rok,
potěšit děti z MŠ Topolská, které nám pomohly udělat a ozdobit krásné vánoční věnečky. Nakonec jsme si s nimi zazpívali koledy.
Děti svou bezprostředností vždy potěší naše
srdce.
Ve středu 19. 12. jsme společně oslavili
Štědrý večer. Ke slavnostní večeři nám zahrála kapela Třehusk. Vrcholem byla oslava Silvestra s tradičním soutěžním programem, do
křupava upečenou kachničkou s červeným
zelím a knedlíkem nebo výborným gulášem.
Končila bohatou tombolou, přípitkem a s přáním hlavně hodně zdraví do Nového roku.  
Za to vše musíme poděkovat personálu
DPS, který s neutuchajícím elánem, pod vedením pana Miroslava Strejčka, nad rámec
jejich povinností, vše připravuje ke spokojenosti všech černošických seniorů. Všichni jim
za to mnohokrát děkujeme.

dočkali sice asfaltu, ale chodníku nikoliv. Dále
jsme uskakovali před auty do kopřiv a louží. Po
desetiletí se na úřadu hromadily žádosti a bohužel stávaly se tu i vážné úrazy.
Změna nastala až v končící dekádě 21.
století. Po rekonstrukci mohla zmizet dopravní značka „pozor na střet s chodcem“ a komunikace se otevřela i pro bezpečí pěšáků.

Hurrráá!
Po období zimního spánku snad proběhnou
dokončovací práce a pak se páteřní komunikace stane plynule průjezdnou.
Všem, kteří se zasloužili o nový chodník
a bezpečí chodců patří veliké poděkování.

Vděční obyvatelé Domu s pečovatelskou
službou

Ivan Látal

Černošická pitná voda
Na můj příspěvek o Vápenné vodě v Černošicích odpověděl pan Jaroslav Černý, ředitel
provozu V a K společnosti Aquaconsult. Dozvěděli jsme se, že voda v Černošicích, dodávaná do kohoutků jejich obyvatel je tvrdá, a to
v průměru 3,8 nmol/l, což odpovídá nadstandardní tvrdosti. Doporučená hodnota je 2,0
- 3,5 nmol/l. Pan ředitel Černý se nevyjadřuje k jádru věci, to je, k "nadlimitnímu obsahu
vápníku v černošické vodě". Patrně si nepozorně přečetl můj příspěvek, kde jsem psala
o "nadbytku" vápníku dodávaného takovouto
vodou do lidského těla, a o jeho neblahých
důsledcích na lidské zdraví, zvláště u starších lidí, u kterých, dovoluji si zopakovat, se
může tento nadbytek projevovat vznikem ledvinových kamenů, ucpáváním cév, špatným
oběhem krve a tím studenými končetinami.
V neposlední řadě uzavíráním pórů pokožky
při mytí, tím její dehydratací a stárnutím. Buď
panu řediteli Černému tyto projevy nadbytku
vápníku na lidské zdraví nejsou známy, nebo
je záměrně ignoruje.
Prosím, aby se k tomuto problému vyjádřil
pan starosta. Voda z vrtů je pro obyvatele Černošic velice nevhodná bez úpravy vápníku.
Anna Musilová
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Vyjádření starosty:
Vážená paní Musilová,
v příspěvku žádáte mé vyjádření. Nejsem odborník, nicméně dle dostupných informací
mohu uvést toto:
To, že černošická voda má tvrdost mírně nad doporučenou hodnotou, neznamená, že by
byla zdraví škodlivá. Jde o doporučené rozmezí, nikoliv hranici nezávadnosti. Kvalita naší
vody splňuje přísné zákonné požadavky.
Před nějakou dobou jsme tuto občasnou výhradu i konzultovali s lékařem. Bylo potvrzeno,
že zvýšený obsah vápníku není na škodu. Lidské tělo si vápníku i dalších prvků vezme,
kolik potřebuje, a zbytek vyloučí.
K obavám se vyjádřil už minule pan Černý takto: „Vápník i hořčík rozhodně nemají neblahý
vliv na lidské zdraví, naopak jsou zdraví prospěšné. Vápník je důležitý pro správný vývoj
zubů a kostí, ale i pro správnou funkci svalů a nervů apod.“. Tam, kde se píše o usazeninách, se to vztahuje k boilerům, kohoutkům apod., nikoliv k cévám či ledvinám.
Neznám spolehlivost zdroje, ze kterého jste v naší další komunikaci zmínila údaj 2,5 g
vápníku denně jako hranici rizika údajného předávkování. V přepočtu na gramy obsahuje
naše voda cca 0,108 g vápníku na litr. Doporučená denní dávka je cca desetkrát vyšší.
K „předávkování“ podle údaje v článku by bylo nutné vypít denně asi 25 litrů vody.
Je pravda, že změkčení vody na úroveň cca 2 mmol/l by omezilo usazování a výluhy uhličitanu vápenatého při ohřevu. Náklady na průmyslové změkčení jsou ale poměrně významné. Technicky snazší by bylo výrazně zvýšit poměr míchání kupované vody z Prahy a naší
vlastní. I toto řešení by ale bylo s citelným dopadem na cenu vodného, protože pražskou
vodu nakupujeme násobně dráž, než jsou náklady na vlastní zdroje.
Filip Kořínek, starosta

z města a okolí

Pohledem občanů města
Hluk ze skateparku
Jako soused skateparku a jako občan Černošic bych se chtěl vyjádřit k údajné přestavbě
Skateparku.
Nejdříve mi dovolte několik skutečností
z historie. Skatepark vznikl za prapodivných
skutečností, dalo by se říct, že se zde zjevil,
neboť původně byl na tomto místě v plánu odpočinkový park pro širokou veřejnost.
Dále bych chtěl připomenout, že potíže jsou
od začátku jeho fungování. Na mysli mám hlukovou zátěž pro okolo bydlící a také nedodržování provozního řádu.
Hlukovou zátěž měl snížit protihlukový val. To
se povedlo jen z části a to proto, že není úplně

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

po několika letech dokončen a zvláště proto,
že hluk ze Skateparku je natolik silný, že val
mohl věc jen vylepšit a nikoli vyřešit. Bohužel
park je příliš blízko obydlí a val by musel být neúměrně vysoký. Obávám se, že vybudováním
moderního Skateparku se celodenní klapání
a fandění neztiší.
Porušováním provozního řádu mám na mysli
např. nedodržování provozní doby, jízdy autem
a mopedy do parku, využívání místa k různé
noční zábavě, která nesouvisí s jeho funkcí.
Také parkování je vzhledem k malé kapacitě
parkovacích míst problematické, protože taktak pokryjí kapacitu fotbalu a pláže.
Na druhou stranu chápu potřeby skejťáků

mít krásný a kvalitní park. Nevěřím, že by si
vyznavači jízdy skateboardu chtěli toto místo
natolik přisvojit a v plánech na nový skatepark
trvali na jeho původním místě, protože jim jde
určitě o dobrou funkci parku bez kompromisu.
Ve spolupráci s naším městem by se jistě našla
jiná lokalita vhodná pro vybudování a následný
provoz.
Závěrem chci zdůraznit, že problém spatřuji
pouze v hluku, který tento sport vytváří a nikoli
ve sportu samotném, natož v lidech, kteří jej
provozují a že tato situace je nám, kdo žijeme
v okolí Skateparku, vlastně líto.
Petr Nový

Vzpomínka
na Václava Havla
V prosinci uplynulo sedm let od úmrtí československého a českého prezidenta Václava Havla.
Na jeho památku se na mnoha místech po celé
republice zapalovaly svíčky nebo četly úryvky
textů jeho děl. Jedno z takových vzpomínkových
setkání se odehrálo i v Černošicích na prostranství u Centra Vráž.

5x FOTO: Petr Kubín
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2x FOTO: Petr Kubín

-- V kostele Nanebevzetí Panny Marie se již
tradičně zpívala Rybova mše vánoční. --

Malé připomenutí štědrovečerních akcí 2018

-- Na Štědrý den si bylo díky černošickým skautům možné rozsvítit svíčku či lampičku
betlémským světlem. --

Ohlédnutí za uplynulou sezónou Černošické komorní filharmonie
Koncertní sezónu 2018 zahájila Česká komorní
filharmonie obnovením tradice tříkrálových koncertů v kostele Nanebevzetí Panny Marie 7. ledna provedením Vánočního oratoria J. S. Bacha.
Na velikonoce (2. dubna) tamtéž zazněly Nešpory S. Rachmaninova.
Mezinárodní hudební kurzy zahájil 25. července koncert lektorů a uzavřel koncert účastníků
29. července, vše v ZUŠ.  Další měsíc, 16. srpna v 15 hodin v Club Kině připomněl výročí 90
let úmrtí Leoše Janáčka koncert z jeho skladeb
ve spolupráci se sborem Mifun a orchestrem
Frankfurt-Praha, v 18:30 pak ČKF zakončila Mariánskou pouť koncertem v kostele Nanebevzetí
Panny Marie, kde zaznělo Gloria J. D. Zelenky.
Výročí vzniku ČSR byl tamtéž 28. října vě-

nován koncert českých a moravských autorů
Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Leoše
Janáčka a Bohuslava Martinů se slovenskou
houslistkou Lucií Priester. Dušičkový koncert
(6. listopadu) pak zazněl v podání souboru Hilaris.
Sezónu zakončil v ZUŠ 16. prosince koncert
účastníků houslových kurzů. Orchestrální koncerty řídil Stanislav Mistr, zpíval jeho sbor Pražští
Pěvci, na kurzech hráli a učili A. Shonert, V. a S.
Hanrath, J. a V. Polívka. Děti z Černošic a okolí
dostaly příležitost hrát jak v ČKF, tak i samostatně ve skladbách, které jsem jim napsal.
Poděkování patří nejen hráčům, zpěvákům
a farnosti Třebotov, ale též Městu Černošice
a Středočeskému kraji za výraznou finanční
podporu. Ta poslední umožnila ČKF reprezento-

vat Černošice 16. června na festivalu v Kouřimi
a 22. prosince v Jirnech, kromě toho vystoupila
i v Praze.
S důvěrou v další spolupráci jsem zahájil letošní sezónu opět tříkrálovým koncertem, kde
zazněl 1. vánoční díl Mesiáše G. F. Händla.
Pokud to s granty letos dopadne stejně dobře,
uslyšíte o velikonocích 2. díl a v adventu 3. závěrečný. Pokud výrazně lépe, mohlo by konečně dojít k provedení Janáčkova Věčného evangelia v Hale Věry Čáslavské (nikam jinam se to
v Černošicích nevejde), které na to čeká už pět
let, ale pokaždé z toho kvůli nedostatku peněz
(300.000 Kč) sešlo. Vyjde to letos, na výročí
165 let od jeho narození?
Václav Polívka

-- Vánoční oratorium J. S. Bacha s Černošickou komorní filharmonií a Pražskými Pěvci. Řídí Stanislav Mistr. -FOTO: Tomáš Šobr
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Středověké Vánoce v Molsheimu nezlomily ani hrozby, ani mráz
Vánoce v historickém stylu mají ve francouzském
Molsheimu bohatou tradici. Tento rok se ovšem
konaly ve stínu předchozí střelby do návštěvníků
vánočních trhů v nedalekém Štrasburku. Několik dní tak visel nad pořádáním další hromadné
akce otazník. Nenecháme se zastrašit – zaznělo
nakonec z molsheimské radnice. Byla tím i stvrzena pozvánka pro zástupce Černošic, hlavně
pak skupiny historického šermu Alotrium, a přátel z německého Themaru.
Předvánoční výlet do Molsheimu jsem spojila
s návštěvou Bruselu, tak jsem do Francie přijížděla z Lucemburska. Těšila jsem se na krásnou
vánoční výzdobu a cestou jsem vyhlížela nádherně nazdobené jedličky v městečkách podél
naší trasy. A nikde nic.  Už jsem se začínala bát,
zda jedu opravdu na adventní oslavu Vánoc. Až
za hranicemi Alsaska, ve kterém Molsheim leží,
jsem se uklidnila. U cesty stál blikající otec Noël,
který ve Francii nosí dětem dárky.
Páteční zklamání vystřídala čirá radost ze sobotní návštěvy městečka Ribeauvillé, kde jsem
společně s dalšími čtyřmi odvážlivci z černošického Spolku pro partnerství evropských měst
(šermíři z Alotria v té době už secvičovali v Molsheimu nedělní vystoupení) nestačila ani zachytit
množství vánočních dojmů obohacených francouzským šarmem a fantazií.  Tisíce roztomilých
ozdob a ozdobiček se na nás smálo nebo kývalo od stánků a zpoza výkladních skříní. Kejklíři
chodili na chůdách a bavili kolemjdoucí. Protože
mrzlo, na mnoha místech hořely klády, kde jsme
si mohli ohřát zkřehlé prsty. (Nevím, co by tomu
v Černošicích řekli hasiči.) Kromě nesčetných
sladkostí si člověk mohl dát třeba pečenou rybu,
krevety nebo ústřice. To vše v kulisách středověkých hradeb, bran a věží. A protože Ribeauvillé
leží na takzvané alsaské vinné stezce, nechyběl
ani výborný svařák.
Nedělní ráno zastihlo Molsheim pod mrazivou
sněhovou přikrývkou. Pro nás to znamenalo obléci si pod historický kostým všechno, co jsme
našli v kufru. Měla jsem naštestí ke kostýmu
ještě pláštěnku s kapucí a byla jsem za to moc
ráda. I tak se mi pod kapuci vešel ještě pletený
kulich, který jsem také ocenila. Po desáté hodině se za doprovodu dechové kapely a čestné
rytířské gardy vydal na cestu k radničnímu náměstí historický průvod v čele s černošickou

4x FOTO: archiv autorky

královnou. Díky ní zahlaholila před četným publikem česká zdravice, samozřejmě s překladem.
Města Černošice a Themar potom také pozdravila spřátelený Molsheim. Tato úloha padla na
mě, tak jsem měla tu čest přihlížet rytířským
soubojům skupiny Alotrium z pódia před radnicí.
(Ještě teď se otřesu, když si vzpomenu, jak mě
přitom zábly nohy.) Po obědě jsme si prohlédli
místní vánoční trh a bavili se různými vystoupeními. Kromě našich rytířů mě asi nejvíc zaujalo
hejno asi 50 hus, které se suverénně a spořádaně protlačilo davem přihlížejících, aby mohlo
na náměstí předvést nacvičené kousky. Husa je
zkrátka chytrý pták.
Když se setmělo, zopakovali jsme průvod ještě jednou, tentokrát s pochodněmi v rukou. Nakonec jsme byli pozváni na ohnivou show, kde
byl ovšem nával k prasknutí a my jsme byli za
celý den tak unaveni, že jsme se místo show rádi
vysvlékli z kostýmů. Město Molsheim se nám za
spoluúčinkování odměnilo výbornou večeří.
Konec dobrý, všechno dobré. Prožila jsem

si na vlastní kůži, co to znamená, nestrkat před
terorismem hlavu do písku a chovat se tak, jak
by se člověk choval normálně. Plné náměstí
a přilehlé uličky v Molsheimu toho bylo nejlepším důkazem.
Hana Houštecká
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Rád povídá, rád vzpomíná, rád by šel ven, ale nechce jít sám
Dobrovolnický program „Adoptuj svého seniora“ v Černošicích
představí jeho koordinátorky
Kdy: 7. února v 18.30
Kde: Klub Ferenc Futurista, Vrážská 324
Na přelomu roku 2018 a 2019 jsme v Černošicích zahájili dobrovolnickou aktivitu s názvem „Adoptuj svého seniora“. Tento program lze
chápat jako volné (nejen vánoční) pokračování úspěšného projektu „JeFOTO: archiv organizátorek programu

žíškových vnoučat“. Záměrem je vytvořit nové přátelské vztahy napříč
generacemi.
Vhodným kandidátem je senior, který si:
- rád povídá;
- rád vzpomíná;
- rád by šel na procházku, ale nechce jít sám.
Nevylučujeme seniory, kteří jsou v kontaktu se svými příbuznými, ale
přesto by rádi navázali nové přátelství. Je dobré připomenout, že služba je zdarma. Dobrovolník (proškolený) dochází do domácnosti seniora
(může jít i o manželský pár) jedenkrát týdně. Věk dobrovolníka není omezen, měl by být však starší patnácti let.
Jsme rádi za získání záštity od města Černošice. Vážíme si vstřícnosti
pracovníků Domu s pečovatelskou službou Černošice, MěÚ Černošice,
místních lékařů i církví. Děkujeme za všechny milé ohlasy. Budeme rádi,
pokud informaci o této aktivitě budete šířit ve svém okolí, případně nás
upozorníte na souseda či člena rodiny, který by třeba nenašel odvahu
se osobně přihlásit.
Víc informací a příběhů týkající se projektu uslyšíte 7. února 2019 od
18:30 hod. v klubu Ferenc Futurista.  Rády zde uvítáme nejen ty, kteří
zvažují zapojení se do projektu. Těšíme se na viděnou.
Jana Zelinková a Daniela Göttelová

Můj život
s Alzheimerem…
Kdy: úterý 19. února v 17.00
a čtvrtek 21. února v 16.00
Kde: K
 omunitní centrum MaNa,
Komenského 2018
Starat se o blízkého člověka, který trpí ztrátou paměti, znamená postarat se o všechny jeho potřeby. Co konkrétně se ale ode mne, jako rodinného
pečujícího, vlastně očekává? Postupně přicházím
na to, že musím omezit vlastní zaměstnání a věnovat se obdobné práci jako profesionální pečovatelé a ošetřovatelé, aktivizační pracovníci, sociální
pracovníci, fyzioterapeuti, či nutriční terapeuti.
Zároveň že musím vše zvládnout dobře zorganizovat, protože informace dostávám postupně a „od
každého něco“. A to vše bez toho, aby mě tomu
někdo naučil, a v rozsahu až 24 hodin denně…
Právě vás všechny, kteří jste se v minulosti
nebo nedávno ocitli v této nelehké roli, 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. Další setkání proběhne v úterý 19. února 2019.
Ve čtvrtek 21. 2. 2019 od 16 hodin zde proběhne také přednáška institutu Dementia na téma
„Péče o člověka s demencí“. Přednášku povede
Veronika Maslíková. Pokud se staráte o svého
blízkého s demencí, obáváte se ztráty paměti, potřebujete odbornou radu v této oblasti anebo vás
zajímá demence jako taková, neváhejte a přijďte.
Přednáška je určena široké veřejnosti a je zdarma. Bližší informace na tel. 724 076 964.
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
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Jaké služby nabízí černošickým seniorům Dům s pečovatelskou
službou
Terénní pečovatelská služba města Černošice
Pečovatelská služba města Černošice působící při Domu s pečovatelskou
službou nabízí více než 120 seniorům a osobám se zdravotním postižením služby již od roku 2011. Pro nové zájemce o pečovatelskou službu
uveřejňujeme výňatek nejžádanějších služeb, které poskytujeme na území
Černošic:
POMOC PŘI OSOBNÍ HYGIENĚ
• pomoc s osobní hygienou v domácnosti klienta - 120 Kč/hod
• pomoc s oblékáním, přesunem na lůžko apod. - 120 Kč/hod

Závazné přihlášky pro nové zájemce přijímáme do 5. února 2019 na adrese DPS, ul. Vrážská 1805, Černošice.

Německá konverzační dopoledne
– každou středu od 10.15 hodin
Setkání se   konají každou středu od 10.15 hodin pod vedením pana
Jandy. Délku a náplň setkání přizpůsobuje pan Janda potřebám, přáním
a počtu účastníků. Konverzační setkání jsou bezplatná.

Klub důchodců

ZAJIŠTĚNÍ DOVOZU STRAVY
• Dovážka obědů ze ZŠ Dobřichovice (hlavní jídlo včetně polévky za 80
Kč a to včetně dovážky do místa bydliště klienta) cena je složena z ceny
jídla 65 Kč a 15 Kč dovážka
• Po dobu prázdnin zajišťujeme obědy z restaurace dle aktuální nabídky

– každé pondělí od 14.00 hodin
Ve společenské místnosti se schází senioři, kteří mají zájem společně
posedět a popovídat si.  Schází se každé pondělí od 14.00 hodin. Rádi
vás přijmou do party.

POMOC S DOMÁCNOSTÍ
• praní a žehlení osobního a ložního prádla v prádelně DPS - 65 Kč/kg;
• běžný úklid  domácnosti - 120 Kč/hod.;
• nákupy a pochůzky (vyřízení záležitostí u lékaře, na úřadě, v lékárně,
na poště, v obchodě apod.) - 120 Kč/hod.;
• velký nákup (týdenní nákup, nákup ošacení apod.) – 110 Kč/úkon

– každé úterý od 9.30 hodin
Cvičení pod vedením zkušené cvičitelky paní Hany Fořtové se koná
každé úterý od 9.30 hodin ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou, ul. Vrážská 1805. Cvičení je nenáročné, není zapotřebí
zvláštních fyzických schopností a dovedností. Cílem cvičení pro seniory
je zvýšení fyzické kondice, posílení ochabujících svalů a jejich protažení. Proto je tato aktivita seniorů nazývána také jako kondiční cvičení pro
seniory.

ZAJIŠTĚNÍ DOPROVODU A DOPRAVY
• doprovod k lékaři - 120 Kč/hod.
• doprovod na instituce a úřady apod.- 120 Kč/hod.;
• doprava služebním automobilem v pásmu „Černošice“ – 25 Kč/úkon
• doprava služebním automobilem v pásmu „Okolní obce“ – 50 Kč/
úkon
• doprava služebním automobilem v pásmu „Vzdálené obce“ – 100 Kč/
úkon
• doprava služebním automobilem v pásmu „Praha“ – 275 Kč/úkon
Tyto služby poskytujeme na základě uzavřené Smlouvy o poskytování
sociální služby v pracovní dny od 7.30 do 16.00 hodin s ohledem na
vytíženost pečovatelek.
Před sepsáním smlouvy o poskytování služby je nezbytné provést sociální šetření v domácnosti žadatele sociální služby a sestavit individuální
plán péče.
Kontaktní osoba pro nové klienty:
Monika Lípová
tel. 723 504 573, 251 177 564
DPS, ul. Vrážská 1805, Černošice
Sociální službu spolufinancuje Město Černošice a Středočeský kraj.

Posezení s živou hudbou
– třetí středu v měsíci od 14.00 hodin
Třetí středu v měsíci je pro naše klienty, ale i pro seniory z obce zpřístupněna naše kavárna, kde nám k poslechu a k tanci hraje známé lidové
písničky pan Leoš Holan. Dveře kavárny se otevírají ve 14.00 hod. a pomalu se zavírají až po 16. hodině. Vstupné činí 30 Kč. Samozřejmostí
je  možnost objednání kávy, čaje či něčeho dobrého k nakousnutí z naší
kuchyně. Z důvodu rekonstrukce přístupové komunikace k DPS budou
kavárny od dubna do odvolání zrušeny. Děkujeme za pochopení.
Termíny setkání na únor a březen: 20. 2. 2019, 20. 3. 2019

Virtuální univerzita 3. věku
– od února 1x za 14 dní v úterý od 13.45 hodin
Od 5. února 2019 začne v Domě s pečovatelskou další semestr virtuální univerzity 3. věku. V jarním semestru se budeme zabývat tématem
„Klenoty barokního sochařství v českých zemích.“ Více informací
na www.e-senior.cz nebo přímo v Domě s pečovatelskou službou.

Nenáročné kondiční cvičení

Jóga pro seniory
– každé pondělí od 10.30 do 11.30 hodin
Nadační fond pro rozvoj Plného vědomí nabízí pro naše seniory cvičení
jógy. Cvičení je přizpůsobeno seniorům, dle toho, na co se cítí. Většinou
lekce zahrnují dechová, prstová, lokomoční a relaxační cvičení. Senioři
cvičí dle svých možností vsedě na židli nebo na jógové podložce. Cvičení probíhá přímo v Domě s pečovatelskou službou a senioři mají cvičení
zdarma.  

Plavání a cvičení s fyzioterapeutkou
Pro seniory je zajištěno plavání v dobřichovickém bazénu ve čtvrtek
14. 2. a 14. 3.
Cvičení je určené pro osoby seniorského věku, kteří si chtějí udržet fyzickou a psychickou kondici, zlepšit vytrvalost, nebo jen urychlit rehabilitaci po úrazu. Lekce trvá 60 min. a je rozdělená na 30 min. cvičení a 30 min.
plavání/vířivky. Cena jedné lekce je pro klienty pečovatelské služby 120
Kč (přispívá město Černošice a Středočeský kraj), pro ostatní seniory činí
cena za jednu lekci 240 Kč. Odjezd od Domu s pečovatelskou službou je
ve 13.10 hod.

Trénování paměti
- každý čtvrtek od 13.30 hodin
Nabízíme vám trénink paměti s lektorkou paní Danielou Göttelovou.
S přibývajícím věkem vás může paměť čím dál více zrazovat. Zapomínáte
nová jména nebo čísla. Čím jste starší, tím jsou problémy s paměti zřetelnější. Trénování paměti pro seniory je stejně důležité jako tělesný trénink
- dodá vám samostatnost a sebevědomí.

Kurz angličtiny
- v pondělí od 17.00 do 18.00 hodin
Lekce angličtiny zajišťuje pan Vladimír Franta. Učí se zde základní
konverzaci, anglické písničky a další. Vše je přizpůsobeno možnostem
studentů.
Za DPS Miroslav Strejček a Monika Lípová
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Krátké zprávy
ze základní školy
• Před Vánoci jsme se rozloučili 14. prosince
tradičními třídními besídkami, jejichž součástí
byla i akce školního parlamentu Nahoď oblek
(den ve společenském oblečení), kterou brzy
znovu zopakujeme;
• mnoho tříd prvního i druhého stupně zhlédlo
v radotínském kině film Louskáček;
• v budově v ulici Komenského proběhlo Andělské zvonění;
• děkujeme všem dárcům, kteří se zapojili do
akce "Vánoce pro školní knihovnu", knihy už dělají radost mladým čtenářům;
• z důvodu montáže výtahu bylo v době 17. –
21. prosince vyhlášeno ředitelské volno;
• od ledna jezdí autobusová linka 664 nově
i v odpoledních hodinách – děti tak autobus do
školy nejen ráno doveze, ale i odpoledne odveze zpět domů;
• i v novém roce stále bruslíme na zimním
stadionu;
• proběhla školní (někdy už i okresní) kola olympiád v českém jazyce, dějepise i zeměpise;
• první pololetí školního roku 2018/2019 uteklo jako voda.
Michaela Šlesingerová, tisková mluvčí školy

Adventní Vídeň
Ve čtvrtek 13. prosince2018 jsme brzy ráno nastoupili do autobusu čekajícího u základní školy
a odjeli na jednodenní výlet do Vídně.
Po dlouhé cestě zasněženou jihočeskou
krajinou nás zruční řidiči dovezli do Rakouska.
Během přejíždění hranic byl žákům panem prů-

4x FOTO: archiv ZŠ Černošice

-- Škola má nový výtah. --

vodcem přednesen poměrně květnatný popis
Rakouska a jeho kultury. V centru Vídně jsme
se pěšky vydali z Heldenplatzu, prošli jsme
Hofburgem a dorazili k tzv. Kapucínské hrobce. Během chůze děti naslouchaly s patrným
nadšením výkladům pana průvodce, který nám
velice podrobně popisoval zajímavosti, jako
například příběh velkého balkonu, ze kterého
hřímal Rakušan Adolf Hitler svůj známý proslov
k rakouskému národu o 'Anschlussu' Rakouska
k německé třetí říši. Byť se u Kapucínské, čili
Císařské hrobky, začalo rozeznívat ulicemi ono
známé kručení, sestoupili jsme plni hladových
žaludků do útrob pohřebiště habsbursko-lotrinského rodu. Mezi barokně honosnými sarkofágy, zdobenými lebkami, kostmi a císařskými
insigniemi, jsme místo schnitzlu nebo alespoň
kousků tvrdého chleba dostali morbidní výklad
historie oněch 146 vznešeně zesnulých.
Pak jsme úprkem opustili hrobku a pospíšili si koupit něco k snědku. Cestou k Leopold
museu, kam jsme měli namířeno, jsme objevili
památnou desku T. G. Masaryka, který ve Vídni studoval a učil, a zastavili se, po úpěnlivých
prosbách žáka Protivy, i v katedrále sv. Štěpána.

-- Čtvrťáci objevovali taje pravěkých predátorů --

V muzeu jsme se šli podívat na dílo Egona Schieleho, který tu měl jubilejní výstavu. Po opuštění
výstavy jsme se rozprchli na Heldenplatzu po
vánočních trzích a posléze, konečně najezeně
a unaveně, jsme nastoupili do autobusu a pádili
jsme směrem zpět domů, k našim rodinám.
Jan Sacher, pedagog

Za pravěkými predátory do
blízkého okolí
V lednu jsme se (4.E) vydali společně s paleontologem Štěpánem Rakem na zajímavou výpravu
do našeho okolí, naším plánem bylo pátrat po
pravěkých predátorech. Většinu z nás při vyslovení slov pravěk a predátor napadl tyranosaurus nebo jemu podobný vyhynulý plaz. Náš cíl
byl však ještě dále. Pátrali jsme v prvohorních
vodách a společně s tímto nadšeným, sympatickým a vstřícným vědcem jsme se dostali do
období, kdy se život rozvíjel zejména v mořích.
Seznámili jsme se s podivuhodnými živočichy
a dozvěděli se o jejich způsobu života. V názvu
některých jsou i oblasti z našeho okolí – např.
pancířnaté ryby kosoraspis nebo radotina (Kosoř, Radotín). V našem okolí se nachází nemálo
významných geologických lokalit.
Velmi zajímavou a pro všechny atraktivní částí
byla „osahávací“ část. Měli jsme možnost prohlédnout si zkameněliny, z nichž některé byly
velmi unikátní a cenné. Dostaly se nám do rukou
opravdové skvosty. Asi největší nadšení vyvolal
„originální“ zub největšího žraloka všech dob
megalodona.
Velikánské poděkování patří panu Rakovi za
perfektně připravený program, za ochotu a odvahu donést takové poklady.
Martina Václavková, pedagog

-- Návštěvu rakouské metropole si žáci užili. --
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Rok 2018 v Jednom stromě a LMŠ Na dvorečku
Leden je měsícem pro plánování a bilancování. Rok 2018 byl pro Jeden
strom z.ú. a LMŠ Na dvorečku jedním z nejnáročnějších v jeho existenci,
a tak máme bilancovat co.
LMŠ Na dvorečku vstoupila do rejstříku škol a školských zařízení, úspěšně prošla kontrolou České školní inspekce a druhou certifikací Asociace
lesních mateřských škol, získala grant na zateplení zázemí, stala se katedrovou školkou pro katedru školského managementu PedF UK.
Centrum Jeden strom, v jehož prostorách nabízíme služby školky Jednoho stromu a školičky Rarášků (jesle) se přestěhovalo v rámci Dolních
Černošic blíže k Černošickému nádraží. Stěhování předcházela celoroční
rekonstrukce objektu a investice ve výši 7,5 mil. korun.  Komunitní škola
Jeden strom se přestěhovala do větších prostor také. I zde byla nutná rekonstrukce. Branami Jednoho stromu a LMŠ na dvorečku prošlo v rámci
řádné docházky celkem 180 dětí, v rámci příměstského tábora dalších
120 dětí.
Po celý rok se nám dařilo realizovat aktivity z OP PPR v rámci projektu
„Nejsem tu sám“, který je zaměřen na rovné příležitosti, inkluzivní vzdělávání a multikulturní výchovu. V rámci tohoto projektu probíhaly po celý rok
vzdělávací aktivity pro pedagogy i veřejnost, např. začlenění dětí a cizinců
s jazykovou a kulturní bariérou, alternativní a augmentativní komunikace,
rozvoj fonematického sluchu, děti s opožděným vývojem řeči, multikulturní
dny (Kongo, Ukrajina, Čína), multikulturní výchova v MŠ.  Na konci roku
2018 jsme získali šablonový grant na inkluzivní vzdělávání pro LMŠ.

A co nás čeká v roce 2019?
Rok 2019 je rokem 10. výročí založení Jednoho stromu. Chceme slavit
a ohlížet se!  Chceme ale také jít dál!
Budeme usilovat o zřízení pobočné třídy lesní mateřské školy v Lipencích, zřízení dětské skupiny tamtéž, zajištění objektu pro II. stupeň naší
Komunitní školy. V měsíci březnu proběhne zápis do školky a školičky Jednoho stromu v Dolních Černošicích, v dubnu proběhne zápis pro další 1.
třídu naší školy a v květnu do LMŠ Na dvorečku. Opět plánujeme provoz
příměstského tábora. Informace o termínech zápisu budou zveřejněny na
nástěnce našeho webu nejpozději měsíc před plánovaným termínem. I nadále budete moci podporovat asistenty pedagoga přes GIVT.cz.
Alena Laláková
Termíny zápisů a dnů otevřených dveří
                   
Škola/školka
Dny otevřených dveří
Týden od 4. 2.
Komunitní škola,
Černošice,
Pouze pro přihlášené
Karlštejnská 253
MŠ Jeden strom,
13. a 22. 2.
Dolní Černošice, Na 9.30-11.30, 14.30-17.30
Bluku 426
LMŠ Na dvorečku, 22. 3.
Lety Kejnská
9-12, 13.30-15.00
On-line přihlášky na www.jedenstrom.cz
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Termín zápisu
26. 3., 15.00-17. 00

Zápis probíhá celoročně
vyplněním on-line přihlášky
7. 5., 14.00-16.00

Únor
v MC Mraveniště
• pá 1. 2. Masopustní maska
• pá 8. 2. Sněhuláci
• út 12. 2. Beseda k národnímu týdnu
manželství
• pá 15. 2. Beruška
• pá 22. 2. Sněhové vločky
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.
Za tým Mraveniště
Dana Rychlá
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Stará hudba
pro mladé posluchače
Kdy: úterý 5. února v 18.00
Kde: sál MUDr. Fürsta, Dobřichovice
V zábavném (ale i naučném) padesátiminutovém pořadu
se představí flétnista
Jan Kvapil, spoluautor učebnic na zobcové flétny Flautoškola a loutnista Jan Čižmář. Hudebníci nás seznámí s různými druhy zobcových fléten a nástrojů loutnové rodiny. Zazní skladby z 16. - 18. století např. od F.
Couperina, G. Gastoldiho, J. van Eycka.  
Zdroj: MěÚ Dobřichovice
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Volitelné bloky – připravovaná novinka v ZŠ Černošice
Kdy: středa 13. února od 18.30 hodin
Kde: Club Kino
ZŠ Černošice plánuje zavést od září 2019 pro
žáky druhého stupně velkou novinku. Jedná se
o volitelné tematické bloky. S volitelnými bloky
začnou 7. ročníky, tj. novinka se dotkne v příštím školním roce žáků stávajících 6. ročníků.
Smyslem volitelných bloků je zejména rozvoj ta-

lentu dětí v oborech, které jsou jim blízké a pro
které mají největší nadání. V příštích letech se
tento formát rozšíří do dalších ročníků, a tím by
se měla celkově zatraktivnit výuka na druhém
stupni.
Detailní informace se dozvíte na přednáškovém večeru, který pořádá Spolek přátel černošické školy ve středu 13. 2. od 18.30 hodin

v Club Kině. Základní koncept představí Ludmila
Zhoufová, ředitelka ZŠ Černošice. Jednotlivá témata volitelných bloků pak představí všech pět
vyučujících – Jarmila Dvořáková, Marie Krhounková Zálešáková, Jan Sacher, Petr Steinocher,
a Michaela Šlesingerová. Vstup volný.
Václav Kurel,
Spolek přátel černošické školy

Leden na zimní stadionu
V době, kdy vychází toto číslo Informačního listu,
má hokejový oddíl za sebou dvě tradiční lednové
akce, které se neobejdou bez vydatné pomoci
dobrovolníků, většinou rodičů dětí, které u nás
vyrůstají, ale i samotných mladých hokejistů.
A rádi bychom jim na tomto místě za jejich pomoc poděkovali.
První z nich je akce Pojď hrát hokej!, na kterou přicházejí nejmenší zájemci o hokej a bruslení. Akce se každoročně koná v lednu a září,
i když děti do náboru mohou přicházet kdykoli
během sezóny. Společně s rodiči se seznamují
nejen s ledem a hokejkou, ale i s tím, jak to na
zimním stadionu chodí a co všechno tam můžou
zažít. S tím vším pomáhají trenérům rodiče dětí,
které už sem pár let chodí.  
Druhá lednová akce, se kterou pomáhají dobrovolníci buď přímo, nebo sponzorským darem,
je ples černošických hokejistů. Akce pro dospělé hokejisty a rodiče těch menších se letos koná
poprvé v Dobřichovicích v Panské zahradě. Je
to jedna z mála možností setkání mimo zimní stadion a navíc v gala.

FOTO: Hana Bláhová

Za SK Černošice
Hana Bláhová

-- Bez pomoci rodičů malých hokejistů by se klub neobešel. --

archiv Sokola

inzerce
Hledám asistenta/asistentku
pro doprovod dcery na vlak.
Po 7.39 h Černošice-Smích.nádr.
Pá 14.56 h Smích.nádr.-Černošice
tel. 602 388 502
18

V Sokole vzniká nová tělocvična
V podkroví naší černošické sokolovny  se dokončuje nová moderní tělocvična se zrcadly, baletní tyčí, rekuperací a ozvučením. Nová tělocvična je
součástí velké rekontrukce, kterou sokolovna od podzimu prochází. Sokol
získal po mnoha letech úsilí grant na modernizaci a přestavbu vnitřku sokolovny.  Přestavba zahrnuje kromě jiného  dostavbu nářaďovny, nového
sociálního zázemí tělocvičny včetně šaten pro cvičence, nové vnitřní rozvody a celkové uživatelské zlepšení fungování sokolovny jako celku. Ve
druhém podlaží vzniknou nově dvě klubovny. Celý objekt sokolovny bude
zateplen a opatřen novou fasádou, střechou a novými okny.
Celková hodnota rekontrukce je v současné době necelých 20 milionů
korun. Financování z 50 % probíhá ze získaných grantových prostředků,
25 % je financováno darem města Černošice a zbývajících 25 % si Sokol
zajišťuje sám. Stále nám ještě chybí 1 milion korun na výdaje, které nemohly být pořízeny z grantových prostředků a jsou nezbytné pro to, aby
nám sokolovna fungovala k prospěchu a radosti všech. Jedná se zejména
o neinvestiční výdaje na nové vybavení obou tělocvičen (cvičební nářadí
a pomůcky, opravy  svítidel a parket ve staré tělocvičně), vybavení sociálek
a šaten, kluboven včetně příjezdu a parkoviště.
Vyzýváme proto členy, podporovatele a zájemce o sokol  o jakýkoli finanční příspěvek. Bankovní spojení: 35-9466270257/0100. Darovací
smlouvy připravíme na požádání.
Všichni se na naši novou sokolovnu těšíme.
Za Sokol Míša Dvořáková

z města a okolí

MADE IN MOKROPSY aneb 31. Mokropeský masopust

pokračování ze str. 1

Přijďte zažít roztančené, zpívající a vonící
Mokropsy v sobotu 16. února.
Ve 14 hodin vychází průvod účinkujících ze
dvora hasičárny za zvuků kapely Masopustního
jazzu, která se hluboko zapsala do uší a srdcí
v širokém okolí. Následuje představení a pak
průvod vyráží na obchůzku zahrát a zatančit všude tam, kde na ně pamatovali a štědře je odmění. Nic instantního, samé originály z plotny
a trouby. Po písničce „My jsme se k vám přišli
ptáti, smíme-li tu rajtovati“ následuje sólo pro
domácí a dekorování perníkovým srdcem. Načež se roztančí celá ulice. Kdo nepůjde s průvodem a zůstane na Masopustním náměstí, čeká
na něj řada překvapení. Za tmy zazní poslední
klarinety, trubky a harmoniky před kapličkou.
Při posvátném zvonu vzpomeneme na všechny,
kteří už v průvodu chybí. Letos to bude poprvé
bez dlouholetého autora a principála Břetislava
Slováčka.
Skoro každý skuhrá, že čas nemá. Přitom
ho máme všichni stejně. Je milé vědět, že jsou
ještě tací blázni, kteří se umí o „svůj čas“ rozdě-

lit a připravit pro ostatní zábavu, která se nedá
vyhledat na žádných sítích, ale musí se prožít
na vlastní kůži. Děkujeme všem, kteří pomáhají
přenést tuto tradici z roku na rok, on masopust
sám o sobě nepřijde.

Když se najde mezi vámi někdo, kdo má chuť
se do masopustu zapojit, rádi ho uhlídáme.
www.mokromasopust.cz
Ivan Látal

2x FOTO: Ival Látal (2018)

-- Na účastníky masopustního průvodu čeká po cestě výborné občerstvení…
vždy se po něm jenom „zapráší“. --

inzerce

-- Kominík pravidelně rozdává o masopustu štěstíčko.
Nejinak tomu bude letos. -19
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Vytvořte vítěznou Moranu! Letos se volí v Černošicích
Jste škola, školka, spolek, nebo jen parta kreativních lidí, kteří rádi tvoří? Máte rádi lidové tradice a rádi se bavíte? Jste z regionu Dolní Berounky nebo nejbližšího okolí?
Pokud ano a máte chuť, přihlaste se, vytvořte
krásnou Moranu, prezentujte ji a získejte pohár
a věcné ceny.
Šestý ročník Slavnosti Morany proběhne
6. dubna 2019 v Černošicích. Své přihlášky
můžete posílat do 28. února na email petra.
stehlikova@dobnet.cz nebo se můžete přihlásit
telefonicky na čísle 605 205 755. K obci nebo
městu uveďte název soutěžního subjektu, jméno
pověřeného zástupce, telefonní kontakt a email.
Pro více informací klikněte na web iDOBNET.cz.
Slavnosti Morany jsou kulturně zábavní akcí,
která se každý rok koná v různých obcích dolního Poberouní. Po loňských Všenorech tak
pomyslnou štafetu převezmou Černošice. Také
zde bude bohatý kulturní program, stánkový
prodej, prezentace regionálních firem a atrakce
pro děti. Proběhne také tradiční přehlídka Moran. A po vyhlášení té vítězné se všechny zapálí

a vhodí do řeky. Za pěkného počasí vzlétnou
i horkovzdušné balóny.
Morana je stylizovaná postava ženy, vyrobená
například ze slámy nebo podobného materiálu
(prosíme, myslete na to, že bude spálena, proto
by měla být vyrobena z ekologicky spalitelných
materiálů), oblečená do ženských šatů s namalovaným obličejem.
Hodnotí se originální zpracování, umělecký
dojem, zvláštní uznání může získat výtvor, který
bude zvláště charakteristický pro obec nebo
místo.
Do soutěže se nepřipustí Morany, které
budou:
• vyrobeny z umělých hmot, obtížně spalitelných nebo nebezpečných materiálů,
• mít obscénní nebo příliš provokující námět,
• dehonestovat nebo zesměšňovat kohokoli
(chceme být zábavní a nechceme kohokoli urážet nebo vyvolat jakýkoli spor).
Pětičlenné hodnotící komisi bude předsedat
režisér a dramatik David Drábek.

FOTO: archiv Dobnet

-- Přihlášky do soutěže o nejlepší Moranu
lze podat do 28. února. --

Autoři tří nejlepších Moran získají krásné keramické Morany z dílny paní Radoslavy Vrabcové a věcné ceny. Všichni účastníci dostanou
sladkosti.
Liběna Nová, DOBNET

Co Mifun zažil loni a co ho čeká letos
Stejně jako všichni školáci i dětský sbor Mifun
vstupuje do druhého pololetí. Přesto bych ještě rád na chvíli nahlédl zpět do tentokrát opravdu mimořádně pestrého období Adventu.
V Černošicích si Mifun užil Mikulášské trhy
na Vráži a společně se Školou Hlásek uspořádal v Club Kinu benefiční koncert pro charitativní projekt Patron dětí, při kterém se podařilo
vydělat více než 30 tisíc korun pro děti ze sociálně slabých rodin.
Dalším jistě nevšedním zážitkem bylo pro
Mifun vystoupení v pražském Kongresovém
centru na vánočním večírku firmy Deutche
Börse Group, jednoho ze sponzorů předvánočního turné do Slovinska, kam sbor

v prosinci vyjel na pozvání české ambasády
v Lublani.
Pro úplnost je potřeba ještě zmínit další
dvě pražská vystoupení. První před Vánoci na
pódiu Adventních trhů na Staroměstského náměstí a Tříkrálový koncert v Betlémské kapli,
kde Mifun v těžko uvěřitelném počtu více než
120 dětí ukončil období Vánoc „Rybovkou“.
Na co se můžeme těšit v roce 2019?
Určitě sbor uslyšíte na tradičních černošických akcích, jako je Mokropeský masopust,
festival Jazz Černošice nebo Mariánská pouť.
Mifun se ale také chystá znovu do zahraničí.
Plánuje navštívit partnerská města v Němec-

ku a v Polsku, letní sborové soustředění stráví
u moře v Itálii a na konci roku se vydá koncertovat do Lucemburska.
Nezbývá než popřát dětem hodně dalších
úspěchů, dobrodružství i zábavy a širokému
publiku, rodičům a v neposlední řadě Městu
Černošice poděkovat za jejich podporu.
Mifun může od druhého pololetí přijmout několik nových členů!
Přemýšlíte o smysluplném využití volného
času vašich dětí? Přihlašte je do dětského sboru Mifun. Informace na www.mifun.cz.

FOTO: archiv sboru Mifun

-- Před kostelem sv. Jana Křtitele v Lublani, kde měl sbor Mifun koncert pro slovinské velvyslance. --
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Jiří Polívka, sbormistr
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Už je to tady! Zápis do Akademie zahájen!
V těchto dnech je možné se na stránce
www.AkademieCernosice.cz v sekci Kalendář kurzů podívat, jaké kurzy jsou pro
vás připraveny. Mnohé kurzy jsou nové,
některé se pro velký počet zájemců opakují. Řadu kurzů zařadíme do programu
v případě vašeho většího zájmu.
Co je nového?
IT kurzy
Nově jsme zařadili sérii kurzů výpočetní techniky. Ve spolupráci se Základní školou v Černošicích máme k dispozici skvěle vybavenou počítačovou učebnu s neméně skvělým a trpělivým
lektorem Alešem Liberem.
Kurzy jsou myšleny jako přehledové kurzy pro
všechny, kteří chtějí začít, nebo se zdokonalit
na počítači. Potřebujete se seznámit se základy
počítače? Zjistit jak bezpečně na internet a na
posílání mailů? Potřebujete psát texty či vyplnit
formuláře? Chcete mít jistotu, že budete imunní
proti virové nákaze na počítači? Nebo potřebujete ukládat a spravovat fotky a jiné dokumenty
na počítači?
Pokud je to váš případ, vyberte si vhodný kurz
podle stupně vašich znalostí i podle toho, co vás
zajímá. Pospěšte si, s ohledem na individuální
péči v kurzu je počet účastníků omezen na 12.
A to je všechno?
Určitě ne. Na webu najdete řadu nových i známých kurzů z různých oblastí. Probudíte včelky
po zimním spánku (děti v doprovodu vítány), po
skončení chráněného období se podíváte do
jeskyň u Srbska, ve volném pokračování se dozvíte, jak vychovávat děti, řešit konflikty a další.
Gramotnost – téma 2019
Gramotnost je naše hlavní téma pro letošní
rok. Věnujeme se intenzivněji jak finanční, tak
i mediální gramotnosti.
Finanční gramotnost
Té věnujeme hned dvě přednášky, pro obě
jsme získali na slovo vzaté odborníky. Jak pro
základy finanční gramotnosti (rodinný rozpočet

- První lednový kurz pro fotografy – lektorka paní Kurelová se věnuje účastníkům individuálně. -

a základní osobní plánování), tak i pro pokročilejší zájemce o investování.

web nebo facebook a podívejte se, co nového
přibylo.

Mediální gramotnost
Víte, jak fungují média a kdo je ovládá? Umíte
posoudit jejich věrohodnost? Rozpoznáte, „co
tím chtěl básník říct“ nebo jinými slovy, odhadnete, jak vás jednotlivá sdělení chtějí manipulovat? K mediální gramotnosti patří i výchova ke
kritickému myšlení. To vše máme v plánu.
Jsme v jednání s řadou známých osobností,
senátorů, poslanců a novinářů. Všechny přednášky a besedy jsou vedeny snahou, usnadnit
všem generacím orientaci v naší nejednoduché vnitropolitické i zahraničněpolitické situaci.
Některé přednášky či besedy najdete již teď
v kalendáři, jiné se tam dostanou teprve po odsouhlasení termínů. Takže občas navštivte náš

Zajímá vás dění za oponou Akademie
Černošice?
Přihlaste se na webu k odběru novinek prostřednictvím mailů. Dozvíte se, co vše se v Černošicích plánuje a jak pokračuje činnost Asociace občanských akademií, jejímž cílem je rozšířit
náš černošický projekt po celé republice. Pokud je vám Akademie sympatická, zjistíte, jak ji
můžete podpořit.
Těším se na vás na našich akcích, a pokud
máte podněty ke zlepšení činnosti Akademie,
neváhejte a zašlete je. Děkuji vám.
V. Vojtěch,
Akademie Černošice z.s., Tel. 773 871 718

3x FOTO: archiv OA Černošice

- Účastníci foto kurzu OA objevují kouzelná zákoutí Černošic: Zákoutí
u Berounky. -

- Účastníci foto kurzu OA objevují kouzelná zákoutí Černošic: U splavu. -
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Přehled akcí v Černošicích

únor
2. 2.

Mika Ross Band (CZ/UK) – blues-rockový koncert

20.00, Club Kino

6. 2.

Hokr show – koncert dětí z hudební školy Pavel Hokr

17.00 a 18:30, Club Kino

7. 2.

Hokr show – koncert dětí z hudební školy Pavel Hokr

17.00 a 18:30, Club Kino

7. 2.

Beseda s poslankyní Helenou Langšádlovou a senátorem Tomášem Szerninem
k nadcházejícím eurovolbám

18.00, komunitní centrum MaNa,
Komenského ul.

7. 2.

Adoptuj svého seniora - představení programu a jeho koordinátorek

18.30, klub Ferenc Futurista, Vrážská 324

8. 2.

Chantal Poullain zpívá šansony – koncert

20.00, Club Kino

10. 2.

Zlatovláska - Divadlo Akorát Praha - činoherní pohádka pro děti

16.00, Club Kino

10. 2.

The Led Farmers – koncert irské indiefolkové kapely

20.00, Club Kino

11. 2.

KinderGarten – ples

Club Kino

12. 2.

Vodnářský bál – oslava, hraje Hvězdná pěchota

19.00, Club Kino

13. 2.

Volitelné bloky - novinka na 2. stupni v ZŠ Černošice pro rok 2019/20 – beseda
Sdružení přátel černošické školy

Club Kino

14. 2.

Jiří Smrž a Ben Lovett (CZ/USA) – koncert

20.00, Club Kino

16. 2.

31. Mokropeský masopust

od 14.00, Masopustní náměstí

16. 2.

Kapela 008 - výroční koncert + hosté

18.00, Club Kino

17. 2.

O rybářovi, rybářce a Zlaté rybě - pohádka pro děti

16.00, Club Kino

21. 2.

Péče o člověka s demencí – přednáška

16.00, komunitní centrum MaNa,
Komenského ul.

21. 2.

Za legionáři po 100 letech – beseda s paní Inou Píšovou, autorkou pozoruhodné
knihy TRANSSIBIŘSKÁ ODYSEA

19.00, městský sál na Vráži

21. 2.

Matt Long Trio, nová hvězda britského blues – koncert

20.00, Club Kino

22. 2.

Funky Spankers (USA/CZ) – koncert

20.00, Club Kino

23. 2.

Shiva – rockový koncert

20.00, Club Kino

Program únor 2018
► 6. 2. a 7. 2., vždy v 17.00 a v 18.30

Hokr show

divadlo, kdyby jen opisovalo již napsané, a tak
i dospěláky čeká překvapení v podobě vhledu
do problematiky zkoušení tohoto všeznámého
kusu. A hlavně, milí malí i velcí diváci, je důležité si uvědomit, že zášť a zloba se netrestá
jenom v pohádkách!
Vstup 90 Kč
► 11. 2.

Kinder Garten - ples

► 22. 2. v 20.00

Funky Spankers (USA/CZ)
- koncert
Funky Spankers je kapela založená světově
zkušeným zpěvákem a showmanem Christopherem Robertsem (USA), který po dlouholetém turné po zaoceánských lodích zakotvil
v Praze. Kapela vás nabije svým živým a energickým programem zahrnujícím nejznámější
klasiky funku, r&b a soulu od umělců jako je
např. Stevie Wonder, Aretha Franklin, Tower of
Power, Earth, Wind & Fire nebo songy z dílny
Motown Records.
Vstup 150 Kč

Hudební škola Pavel Hokr a Středisko volného
času Všenory - koncerty dětí
Populární písničky, lidovky i rockové skladby
uslyšíte v podání mladých klavíristů, kytaristů
a flétnistů.
Vstup zdarma

► 12. 2. v 19.00

008 - výroční koncert + hosté

Shiva - koncert

► 10. 2. v 16.00

Kapela 008 slaví magické 008. výročí svého
vzniku. K této příležitosti se rozhodla uspořádat zatím největší vlastní koncert ve své historii.
Můžete se těšit na několik speciálních efektů
a hlavně také na hosty v podobě kapel, které
nám pomohou vytvořit dokonalý mejdan zejména pro vás, naše fanoušky! V neposlední řadě
by měl také dorazit patron naší kapely, jehož
poznáte, když dorazíte :-)
Vystupující kapely:
008 - punk-rock Mníšek pod Brdy
Brünnfield - rock-folk-punk Brno
Pure Olcoholic Punk - pop-punk Praha
Sendwitch - rock-pop Poděbrady
Náhodný Výběr - pop-punk Soběslav
Vstup 150 Kč

Shiva je rocková kapela sestavená před třemi
lety ze zkušených ostřílených muzikantů, která
staví na nejlepších písních z doby rythm and
blues vybraných tak, aby zněly dobře v osobitém podání téměř operního, krásného mezzosopránu s rockovou špičkou. Zazní písně od
J.Hendrixe, Janis Joplin, Led Zeppelin, Black
Sabbath atd. Na tuto rockovou klasiku kapela
navázala i vlastní autorskou tvorbou.
Vstup 130 Kč

Zlatovláska - Divadlo Akorát
Praha - pohádka pro děti
Podle předlohy Karla Jaromíra Erbena napsal
a upravil pro Divadlo Akorát Honza Krčma. Výpravná pohádka v činoherním provedení z velké části kopíruje svou filmovou předlohu, a to
včetně písniček jako např. Já ti prstýnek dám
a další. Kuchař Jiřík je svým králem vyslán do
světa, aby mu přivedl zlatovlasou pannu. Na
své cestě Jiřík zachrání mravence, krkavce
a rybku, kteří mu na oplátku pomohou splnit
úkoly, díky kterým si pro svého pána vyslouží
Zlatovlásku. Co by to ale bylo za pohádku, kdyby nám Jiřík zůstal na ocet... A co by to bylo za
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Vodnářský bál - oslava
Hraje Hvězdná pěchota. Vstup dobrovolný.
► 16. 2. v 18.00

► 23. 2. v 20.00

Lucie Barchánková
Zpracováno z podkladů od interpetů.
Pozn.: Informace k akcím, které pořádá v Club
Kině město Černošice, najdete v samostatných
textech.

z města a okolí

Mike Ross Band (CZ/UK)
Kdy: sobota 2. února od 20 hodin
Kde: Club Kino
Mike Ross je britský bluesový, rockový & „americana“ kytarista, skladatel a zpěvák. V současné
době žije v Brightonu. Vydal dvě studiová alba,
Spindrift (2014) a Jenny Place (2016) a jeden
živý záznam „At The 100 Club'“ (2016).
Mike píše oduševnělé blues-rockové písně
v těch nejlepších tradicích Creedence Clearwater Revival & Dylanova Bandu, hraje na kytaru
blues ve stylu připomínajícím Almann Brothers
a usiluje o to, zpívat jako Otis Redding či Paul
Rodgers. Je držitelem několika britských výročních bluesových cen (British Blues Awards)
v několika různých kategoriích.

FOTO: archiv hudebníka

Mike bere na koncertech své posluchače na
jedinečný a podrobný výlet do „Historie dějin blues“, jehož začátek leží v deltě řeky Mississippi
na počátku 20. století. Jeho velmi emotivní hlas
a opojná virtuózní hra na kytaru nás doprovázejí
na každé stopě této cesty. Prostě muzikant namočený až po uši v soulu a vytvrzený v blues.
Kapela hraje ve složení Mike Ross (GB) –
kytara, zpěv, Tomáš Liška (CZ) – baskytara,
Roman Vícha (CZ) – bicí. Srdečně Vás zveme
v sobotu 2. 2. od 20.00 do černošického Club
Kina na tuto show. Vstupné 150 Kč v předprodeji v Clubu, nebo 180 Kč před koncertem.

- Mike Ross -

Pavel Blaženín

The Led Farmers (Irsko)

FOTO: archiv kapely

Kdy: neděle 10. února od 20 hodin
Kde: Club Kino
Irská indiefolková kapela The Led Farmers má za sebou řadu úspěchů.
Koncertuje po celé Evropě, pravidelně také v USA, v rodném Irsku se
stává jednou z nejoblíbenějších. Jen za loňský rok odehrála více než
80 koncertů. Může se pochlubit dvěma vítězstvími v soutěži All Ireland
Music. Svým nezvyklým pojetím irské folkové klasiky zaujala širokou
škálu posluchačů. Jejich repertoár je velice obsáhly od irské klasiky
až po velice ceněné vlastní kompozice. The Led Farmers uchovávají
domácí hudební tradice velice osobitým a originálním způsobem. Svojí
spontánností dokáží doslova strhnout publikum. To z nich dělá velice
žádanou kapelu pro živé produkce.
Kapela hraje ve složení Brendan Walsh: Banjo, Vocals, Ross
O’Farrell: Bass, Vocals, Seamus Long: Guitar, Vocals a Glenn Malone:
Drums, Vocals. Srdečně vás zveme na tento hudební bonbónek do
černošického Club Kina v neděli 10. 2. od 20 hodin. Vstupenky na
koncert zakoupíte v předprodeji v Club Kině za 180 Kč, na místě před
koncertem za 200 Kč. Seniorské vstupné lze koupit za předprodejovou cenu i před koncertem.
Pavel Blaženín

- Každý koncert irské folkové kapely The Led Farmers je
neopakovatelný zážitek! -

Jiří Smrž a Ben Lovett (CZ, USA) - koncert

Pavel Blaženín

-- písničkář Jiří Smrž -FOTO: archiv J. Smrže

Kdy: neděle 17. února od 16 hodin
Kde: Club Kino
Srdečně zveme nejen naše nejmenší v neděli
17. 2. od 16.00 do Club Kina na klasickou ruskou pohádku. O rybářovi, rybářce a Zlaté rybě,
která nebyla ani tak Ryba, ale spíš Carevna širého moře. A proto mohla plnit všemožná a roztodivná lidská přání. Ale znáte to - kdo chce víc,
nemá nic! Účinkuje Ilegumova divadelní společnost. Vstupné 80 Kč.
Pavel Blaženín
- Originální loutkové zpracování klasické pohádky
pobaví nejen děti, ale i dospělé. FOTO: archiv Ilegumovy divadelní
společnosti

Kdy: čtvrtek 14. února od 20 hodin
Kde: Club Kino
Jiří Smrž je originální autor a písničkář, přemýšlivý člověk s ohromným citem pro jazyk.
Jeho tvorba se vyznačuje důrazem na kvalitní texty, a koncertní projev je autentický
a přesvědčivý. Za svoje poslední dvě vydaná sólová alba Poslední láska (Ji-Homusic
2005) a Kořeny (Galén 2013) obdržel cenu
Akademie populární hudby České republiky Anděl za nejlepší album roku v žánru folk
a country. V současnosti Jiří Smrž vydává
další sólové album s názvem Vojna a mír.
Na koncertech vystupuje buď sám s kytarou nebo jako v Černošicích v duu s americkým houslistou Benem Lovettem. Srdečně Vás zveme ve čtvrtek 14. 2. od 20.00
do Club Kina na tento koncert. Vstupné
150 Kč.

O rybářovi, rybářce
a Zlaté rybě
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z města a okolí
FOTO: archiv zpěvačky

Matt Long trio - nová hvězda britského blues

- Herečka a zpěvačka Chantal Poullain -

Chantal Poullain
zpívá Šansony
Kdy: pátek 8. února od 20 hodin
Kde: Club Kino
Chantal Poullain-Polívková (* 17. srpna 1956
Marseille, Francie) je česko-francouzská filmová a divadelní herečka. Vystudovala divadelní
akademii v Ženevě, poté studovala v Anglii, hrála v několika francouzských a švýcarských televizních filmech. Byla vdaná za Bolka Polívku, se
kterým má syna Vladimíra Polívku (* 1989).
Šansony Chantal - to je hluboko posazený
sexy hlas, lahodná francouzština, jazzově laděná kapela (saxofon Štěpán Markovič, kontrabas
Jan Kořínek, klavír Ondřej Kabrna) a atmosféra
sladké Francie. Chantal zpívá jednak svoje vlastní písně, ale také tradiční francouzské šansony
se šarmem jí vlastním. Koncertem provází Chantal v češtině a díky svému charismatu okouzlí publikum, jak to umí jen ona. Vice informaci najdete na www.chantalpoullain.cz   a https://www.
facebook.com/chantalpoullainsansony. Zavítejte v pátek 8. 2. od 20.00 do černošického Club
Kina a nebudete litovat. Vstupné v předprodeji
v Club Kině 250 Kč, na místě před koncertem
300 Kč.
Pavel Blaženín

Kdy: čtvrtek 21. února od 20 hodin
Kde: Club Kino
Tajnou zbraní českého turné je fenomenální
22letý kytarista a zpěvák Matt Long z The Catfish, který se svým vlastním triem předskakoval
mimo jiné již také vítězům British Blues Award
Chantel McGregorové a Aynsleymu Listerovi.
A společně s Katie Bradley napsal nedávno
též nějaké nové písně a chystá se (kormě
účinkování v The Catfish) právě na sólovou
dráhu. Matt miluje mimo jiné hudbu B. B. Kinga. Matthew je kytarista a zpěvák, který svými
sóly dokáže pravidelně zvednout diváky ze sedadel. Na mladíka svého věku z něj vyzařuje až
neuvěřitelná vášeň a oddanost blues.
Trio hraje ve složení Matt Long (UK) – sólová kytara a zpěv, Matěj Černý – baskytara, Tomáš Vokurka – bicí. Srdečně zveme ve čtvrtek
21. 2. od 20.00 do černošického Club Kina.
Vstupné v předprodeji v Club Kině 150 Kč, na
místě před koncertem 180 Kč.
Pavel Blaženín

-- Kytara, baskytara, bicí a zpěv
= Matt Long trio --

FOTO: archiv skupiny

- Propojení poezie s osobitým pojetím moravské lidové hudby,
to je Tomáš Kočko & Orchestr. -

Tomáš Kočko & ORCHESTR:
20 let s básněmi L. Nezdařila
Kdy: sobota 16. března od 20 hodin
Kde: Club Kino
Kapela Tomáš Kočko & ORCHESTR slaví
význačné jubileum, a k této příležitosti naděluje znovu natočenou desku Sadné zrno. Ta
společně s dvacet let starým debutem Horní chlapci vzdala hold valašskému básníkovi
Ladislavovi Nezdařilovi. Vydání bude v letošním roce doprovázet tematicky laděná série
koncertů.
Skupina žánrově staví na moravské lidové
hudbě, kterou ale svým jedinečným přístupem posunuje do neotřelých rovin a utváří

24

FOTO: archiv tria

osobitý celek, který respektuje své kořeny,
ale zároveň reflektuje současnost a široké
spektrum posluchačů. Dvě alba „Poplór“
(2006) a „Cestou na jih“ (2012) získala ocenění Anděl, album Velesu (2016) se na dlouhou dobu umístilo v prestižní TOP 20 Europian World Music Charts.
Přijďte se zaposlouchat do této úžasné
muziky v sobotu 16. 3. od 20 hodin do Club
Kina. Vstupné v předprodej v Club Kině 150
Kč, na místě 180 Kč.
Pavel Blaženín

z města a okolí

NINA VAN HORN (FR, USA)
Kdy: neděle 17. března od 20 hodin
Kde: Club Kino
Francouzsko-americká zpěvačka Nina van Horn,
která získala v Německu a ve Francii za své album „Seven Deadly Sins“ ocenění „Nejlepší
blues elektric CD“ a v USA titul „Nejlepší ženský
výkon“ - přijíždí se svým triem v rámci krátkého
evropského turné potřetí do Česka a na Sloven-

sko. Nina znovu přiveze oblíbený koncertní program, v němž zpívá písně slavné Niny Simone.
A proto neváhejte a přijďte v neděli 17. 3. od
20.00 do Club Kina, kde bude vystupovat se
svým triem. Vstupné v předprodeji v Club Kině
200 Kč. A na místě před koncertem 250 Kč.
Pavel Blaženín

FOTO: archiv zpěvačky

-- Nina Van Horn --

Kultura od jara do
zimy
Připravujeme:
16. 3.
Tomáš Kočko & Orchestr
17. 3.
Nina Van Horn Trio (FR/USA)
30. 3.
Jack Cannon Band (HU)
3. 4.
Aimée Allen Quartet – koncert
17. 4.
Tom Smith – koncert
12. 5.
Májové slavnosti
1. 6.
Královský průvod
5. až 9. 6.
Jazz Černošice 2019 - jazzový festival
17. až 18. 8.
černošická Mariánská pouť
22. 11.
The Catfish (UK) - bluesový festival
8. 12.
BEN POOLE (UK, CZ)

Nové knihy v městské knihovně v Černošicích
Knížky pro dospělé:
GHINSBERG, Yossi:   Ztracen v džungli:
strhující příběh o přežití v Amazonii podle
skutečných událostí – dobrodružný příběh
mladého Izraelce se odehrává na počátku osmdesátých let v Jižní Americe, kdy se původně
naplánovaný výlet čtyř přátel do nitra džungle
v Bolívii pro něho změnil v dramatický zápas
o přežití;  
GROSSMAN, David: Přijde kůň do baru – ve
svém uznávaném románu odpaluje izraelský
spisovatel ohňostroj, který se dotýká podstaty
lidské duše;
HUBER, Florian: Za dveřmi číhají přízraky:
německé rodinné drama poválečné doby –
kniha zkoumá dopad válečných událostí a zkušeností na vnitřní život německých rodin po roce
1945;
JANOUCHOVÁ, Kateřina: Únos do světa stínů – švédský rodinný thriller;
JENSEN, Louise: Sestra – napínavý psychologický román;
KAMINSKY, Sarah: Padělatel Adolfo Kaminsky: když budu hodinu spát, třicet lidí
zemře…- román, ve kterém známá francouzská
herečka vypráví neobyčejný příběh svého otce –
padělatele, který celý svůj profesní život zasvětil
boji za spravedlnost a svobodu pro jednotlivce.
Díky svým dovednostem, odbornosti a neúnavné práci do konce války podle odhadu zachránil
před jistou smrtí na 14 tisíc mužů, žen a dětí;
KURNIAWAN, Eka:   Krása je stigma – fantaskní románová freska zachycuje na příběhu
prostitutky Dewi Ayu  a jejích čtyř dcer novodobé dějiny indonéského státu;

KOVÁŘOVÁ, Daniela: Jak chovat muže,
aneb Manuál pro otrlé – známá advokátka,
spisovatelka a bývalá ministryně spravedlnosti
svou 14. knihu věnuje českým mužům a strategii, jež umožňuje jejich úspěšný chov vzdělanou
a tolerantní ženou;
MARSH, Katie: Moje všechno – dojemný příběh o lásce a druhé šanci. V den, kdy se Hana
chystá oznámit manželovi, že od něj odchází,
ho najde v ložnici na podlaze vyděšeného a neschopného se pohnout. Dostal mrtvici a jejich
život se ve vteřině změní;
POKORNÝ, Jan: Český ženich a vietnamská
nevěsta – kniha vypráví příběh o společném
životě občana České republiky s občankou
Vietnamské socialistické republiky. O přátelství
a lásce dvou lidí, kteří se přes propastnou odlišnost svých kultur rozhodli pro společný život.
Mimo to vás kniha provede krásnou vietnamskou krajinou, zúčastníte se oslav jejich druhé
svatby ve Vietnamu a seznámíte se s rodinnými vztahy Vietnamců i s jejich osobitými zvyky;
SCHÄFFER, Anita: Krmíme ptáky v zahradě
– pokud rádi ve svém okolí posloucháte ptačí
štěbetání a chcete ptákům ve vlastní zahradě
nebo v přilehlém parku zajistit co nejlepší prostředí, určitě vás zaujme tato příručka, v níž naleznete spoustu užitečných informací;
SLÍVOVÁ, Lenka: Charlotta: žena T.G.M.   –
biografie. Charlotta byla ženou mnoha paradoxů. Byla světice, rebelka, myslitelka i příliš hodná máma. Kniha se soustřeďuje na méně známé
příběhy z Charlottina života a na nejvýraznější
aspekty její osobnosti.

Knížky pro děti a mládež:
BLYTONOVÁ, Enid: Správná pětka opět
v akci – pro děti od 9 let. Čtyři děti a pes Tim
tráví Vánoce v domě nevrlého strýce Quentina, jehož vědecký objev je příčinou jejich
dobrodružství;
CIPROVÁ, Oldřiška: Zhubni a nezblbni! – pro
holky od 11 let, velmi vtipně popsaná lapálie na
cestě za vysněnou váhou jsou ozvláštněny zdravými recepty, které si každý zvládne uvařit sám
bez dozoru rodičů;
CONSTABLEOVÁ, Cathryn: Vlčí princezna –
od 10 let, fantasy literatura;
DAVIS, Jim: Garfield se roztahuje – komiks;
KENNEDYOVÁ, Emma: Wilma detektivem.
Případ smrdutého jedu – od 9 let, anglický
detektivní a dobrodružný příběh;
LUHNOVÁ, Usch: Srdíčko v nebezpečí –
okouzlující příběh neuvěřitelného přátelství
Aničky a jejího koníka;
POSPÍŠILOVÁ, Zuzana: Povídání s moudrou
sovou Rozárkou – příběhy zvířátek popisují
známá přísloví a přirovnání a jsou doprovázeny
barevnými ilustracemi. Vhodné pro mírně pokročilé čtenáře.

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
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Řádková inzerce zdarma

Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory hledá:

Výhradně pro černošické občany je určena rubrika „Řádková inzerce
zdarma“. Maximální délka celého inzerátu včetně kontaktu může být 170
znaků včetně mezer.  Inzerovat je možné pouze nekomerční věci. Inzeráty
posílejte e-mailem na adresu: inzerce@mestocernosice.cz, uveďte rovněž svoje plné jméno, adresu a telefon kvůli administrativě. Do předmětu
e-mailu uveďte „Řádková inzerce“.

HLEDÁME PANÍ NA HLÍDÁNÍ DĚTÍ
do jazykové školy Channel Crossings v Radotíně

na úterky a čtvrtky dopoledne.
www.chc.cz, tel.: 210 215 350

Nástup okamžitě:
1. 	 uklízečka - půl úvazku
2. 	 pomocná kuchařka - půl úvazku
(pracovní pozice kuchařka a uklízečka lze spojit v jeden úvazek)
Nástup k září 2019:
1. 	 učitel matematiky - částečný úvazek
2. 	 speciální pedagog - půl úvazku, nebo dle dohody
3. 	 učitel 1. stupně - úvazek dle dohody
• Nabízíme příjemný kolektiv, prostředí menší školy, přírodu hned za
školou, partnerské jednání, možnost osobního růstu.
• Požadujeme chuť do práce, kladný přístup k dětem, týmového ducha
a kolegiální jednání, spolehlivost a zodpovědnost, na pedagogické
pozice odpovídající vzdělání.

Hledám paní na příležitostné dopolední
hlídání 1-2 dětí (4 a 6 let), nepravidelně.
více info na tel: 602 655 136

Prodejna české lidové výroby

HLEDÁM PANÍ NA ÚKLID
Tel. 731 672 685

Hana Rozenská – Radotín, Vrážská 1531 (vedle nádraží)

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

TAXI BISKUP
OBJEDNÁVKY PŘEDEM
602 207 476
Letiště: 580 Kč

Kateřina Kuťáková

Kadeřnictví

dámské
pánské
dětské

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

Tel. 730 899 322

ítidla
Moderní sv
í zahradu
pro modern
Prodej zahradních a interiérových svítidel,
LED žárovek a LED dekorací, venkovních fontán.
S výběrem vám rádi poradíme,
provedeme návrh, montáž i následný servis
Vybrat a nakoupit můžete ve vzorkovně
(Kutnohorská 1013, Černošice; tel. 775 300 073)
nebo na našem e-shopu: www.led-zahrada.cz
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!! ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU NA SKLÁDKU !!
Vyklízení sklepů, bytů, pozůstalostí atd.
Stěhování a doprava.
Tel.:773 484 056

STAVEBNÍ PRÁCE

- zednické a obkladačské práce
- opravy, rekonstrukce, fasády
- sádrokartonářské práce
- malířské práce, štuky, omítky
- pokládka podlahových krytin
- chodníčky, terasy, ploty, práce na zahradě
- bourací práce apod.
- děláme i drobné opravy - „hodinový manžel“
Kontakt: 608 72 50 84

inzerce

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

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

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

Vedení účetnictví
Daňové poradenství
Daňová evidence - Mzdy
Nejste spokojení se svou účetní či účetní firmou?
Chcete snížit - optimalizovat náklady?
Potřebujete poradit s daněmi?
Tak se obraťte právě na nás:
Dodáte pouze doklady a pak už se o nic nestaráte.
O vše se profesionálně a za velmi dobré ceny postaráme my.
Vedení podvoj. účetnictví, daňové evidence n Daňové a mzdové poradenství n Mzdy n Optimalizace nákladů – vždy najdeme řešení, jak legálně
ušetřit Vaše peníze n Uzávěrky, daňová přiznání, výkaznictví n Dobré ceny
n Účetnictví buď u nás nebo dle přání u Vás ve firmě
Tel: 739 453 440, finance@xenievesela.cz, Xenie Veselá, Bc.
Mokropeská 1877, 252 28 Černošice
www.enis-ucetnictvi.cz

AUTO
PNEU

SERVIS V ČERNOŠICÍCH

KVALITNÍ NÁHRADNÍ DÍLY A DOBŘE ODVEDENÁ PRÁCE JE U NÁS SAMOZŘEJMOST.

www.zjservis.cz
tel.: 604 519 111
DOBŘICHOVICKÁ 1014 - VEDLE ESO MARKETU
ČERNOŠICE, 252 28 · SERVIS@zjservis.cz
PO-PÁ 7 -17, SO 8 -12 NEBO PO TEL. DOHODĚ

Truhlářství Hložek
zakázková výroba
kuchyně
schodiště
dveře
podlahy
vestavěné skříně
zahradní program

Hořejší 89, Kosoř
Tel. 607 616 886
e-mail: truhlarstvi-hlozek@seznam.cz
www.truhlarstvi-hlozek.cz
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Instalatérství Nikolský
veškeré instalatérské práce:
4 rekonstrukce koupelen, staré vodoinstalace,
kanalizace – odpadů
4 nové instalace dle projektu
4 výměny boilerů včetně dodání domácích
vodáren, sacích košů, připojení praček,
myček
mobil: 603 444 823

PROVÁDÍ:
Rekonstrukce koupelen a soc. zařízení na klíč
Opravy, rekonstrukce a montáž nových zařízení
včetně dodávky materiálu
Drobné zámečnické práce
e-mail: KPiksa@seznam.cz

tel.: 251 643 266

tel.: 251 642 103 po 18. hodinČ

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Petra Bartáková a Tomáš Jelínek
27(9ġ(12'(11Ď±

Budějovická 1116, Jesenice u Prahy
17. listopadu 606, Říčany u Prahy

VUiåVNi3UDKD±5DGRWtQ

Objednávky 

www.lunaexpres.cz

Provozní doba:
Po – Pá 9:00 – 16:00
So – Ne na telefonu
Provozovna tel: 602 156 595
Non stop tel: 702 285 384
www.pohrebjelinek.cz
pohrebjelinek@seznam.cz
Pokud zesnulého odveze jiná než Vámi
vybraná pohřební služba, nejste v žádném
případě povinní u ní sjednávat pohřeb.
Pohřební službu si vybírají pozůstalí
a jen na nich záleží,
ke které mají důvěru.

32 |
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tel.: 251 641 208, mobil: 736 710 244, info@zlatnict
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ŽALUZIE, ROLETY, MARKÝZY,
SÍTĚ PROTI HMYZU,
ROLOVACÍ GARÁŽOVÁ VRATA,
GARNYŽE, ZÁCLONOVÉ KOLEJNICE
A TYČE NA MÍRU

Stanislav Bendík
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Pro Váš interier
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mobil: 602 294 754
www.zaluzie–bendik.cz

mobil:
www.z

Horizontální žaluzie všech typů
Vertikální žaluzie (šíkmé, oblouky)
u Dřevěné vertikální i horizontální žaluzie
u Látkové žaluzie – plisse (různé atypické tvary)
u Látkové rolety
u Originální zastiňovací doplňky
u Baldachýny – velkoplošné zastínení
u Garnyže a záclonové tyče na míru
u Ozdobné doplňky oken
u
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Pro Váš exterier
Markýzy
Sítě proti hmyzu
u Venkovní žaluzie
u Venkovní rolety
u Rolovací garážová vrata
u
u

Zaměření – montáž – záruční a pozáruční servis

Doprava v okolí 10 km od Černošic zdarma
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inzerce

TAXI

B+B

TAXI

Octávia combi

Km 19,90 Kč centrum 420,– letiště 580,–
Předobjednávky tel. 603 414 823

B.Bazika Ukrajinská
Černošice23:30
pesata_inzert_02:Sestava
1 1480,
29.10.2012

Opravy chladniček, mrazniček
a průmyslového chlazení
Aleš Rozenský, Praha 5 - Radotín
mobil: 606 83 44 85

Stránka 1

AUTODOPRAVA KAREL PEŠATA
nabízí:
kontejnerovou dopravu
odvoz suti a nepořádku

Baby Club OTTOMÁNEK s.r.o.

likvidaci odpadu
dovoz písku, štěrku, zeminy

Tel.: 603 495 368, 603 745 576
E-mail : info@ottomanek.cz

veškeré zemní práce
s nakladačem BOBCAT a bagrem

www.ottomanek.cz:

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

I.P.R. Real Estate

►

kojenecké plavání (děti od 6 měsíců do 4 let)

►

plavání předškoláků (děti od 4 do 6 let)

►

plavání školáků (děti od 6 do 12 let)

►

aqua aerobik
(pro dívky i ženy)

Ing. Olga Tichánková, 775 900 105, www.ipr-real.cz

… plaveme v Černošicích a
Dobřichovicích

… více na
PRODÁNO - byt 145 m2

PRODÁNO – pozemek s domem 1764 m2

Pro naše klienty hledáme domy, byty a
stavební pozemky v této lokalitě
30

www.ottomanek.cz

inzerce

Prodejna
barev

Prosvětlete svůj interiér
s barvou roku 2019

 °  ¿ ú 
Radotínská ul. č. 29, tel.:774 460 246
cernosice@barvyadex.cz

www.barvyadex.cz

Ç ö pÔĐ: 7–19 hod.
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Chystáte se prodat nemovitost?
Chcete ji prodat bez starostí?
Zavolejte mi, rád přijedu za Vámi.

Have
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Zahoďte své starosti, nabízím:
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Anglická
škol�a � škola
v ČERNOŠIC��H

www.klckrystof.cz
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Profesionální zpracování prezentace
nemovitosti
Zajištění účinné inzerce na největších
realitních serverech
Férové a profesionální jednání
Právní servis přes certifikovanou advokátní
kancelář
Bezpečnou úschovu peněžních prostředků
Předání nemovitosti novému majiteli
Kompletní servis spojený s prodejem nemovitosti

Jaroslav Pýcha
& 722 490 490
Váš certifikovaný realitní makléř
Více o mně na www.jaroslavpycha.cz.
V této lokalitě hledáme:
Rodinný dům
Byt v OV s balkonem
Chatu zděnou i dřevěnou

jaroslav.pycha@re-max.cz

