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Tříkrálový koncert v kostele
Kdy: neděle 6. ledna v 18.00
Kde: kostel Nanebevzetí Panny Marie
První ze tří částí oratoria Mesiáš G. F. Händla (Černošická komorní
filharmonie uvede letos v průběhu roku i část velikonoční a postní)
zazní v provedení Pražských Pěvců a Černošické komorní filharmonie pod vedením Stanislava Mistra. Pro mnoho lidí vánoce začínají
v prosinci a končí dvěma vánočními svátky. Původní slunovrat i pozdější symbolika zrození představitele světla lásky v neméně láskyplné rodině však byly teprve začátkem bujarého veselí, které v křesťanské tradici končí až svátkem Křtu Páně první neděli po 6. lednu.
Tento koncert navazuje na loňské provedení Bachova Vánočního
oratoria a pokračuje v tradici tříkrálových koncertů.
Zlevněné vstupné v předprodeji v květinářství u černošického
nádraží, Karlštejnská 252. Děkuji městu Černošice a farnosti
Třebotov za podporu tohoto koncertu.
Václav Polívka

Jiří Schmitzer vystoupí v Club Kině
Kdy: pátek 25. ledna od 20 hodin
Kde: Club Kino
Jiří Schmitzer je známý herec a písničkář. Na české hudební zahrádce představuje prazvláštní zjev – lidu pracujícímu je známý především coby herec, lid
naslouchající si ho pak rád fixuje coby jen těžko zařaditelného, velmi osobitého
písničkáře. Schmitzer sám sebe vidí jako rockera či bigbíťáka bez kapely, to pro
své hudební kořeny.
Hudební kritika ho povětšinou zařazuje do kastlíku folkařů, zpívajících básníků,
prý snad (pro jeden song, ten o dědečkovi, tetičce a veselém rodinném násilí)
i punkerů. Ve výsledku je ovšem fuk, která nálepka mu sedí víc a která méně.
Protože je to… Schmitzer. A to, že je někdo zařaditelný nejlépe jen do přihrádky
se svým jménem, svým stylem, je asi to nejlepší, co se mu může přihodit.
Srdečně Vás zveme na kytarový recitál vynikajícího herce a písničkáře, který
se uskuteční v pátek 25. 1. od 20.00 v černošickém Club Kině. Vstupné 200 Kč
v předprodeji v Club Kině a 250 Kč na místě před koncertem.
Pavel Blaženín

FOTO: archiv ČKF

-- V kostele tentokrát zazní první ze tří částí oratoria
Mesiáš G. F. Händela. --

Vyhlášení grantového programu pro rok 2019
Město Černošice vyhlásilo dotační program pro
oblast kultury, pro práci s mládeží a na podporu
v oblasti sociální.
Formuláře a podmínky pro poskytnutí grantu jsou zveřejněny na internetových stránkách
města www.mestocernosice.cz v sekci Granty.
Formuláře obdržíte rovněž v podatelně městského úřadu.
Vyplněné formuláře bude potřeba odeslat na
adresu úřadu nebo odevzdat do podatelny nejpozději do pátku 8. 2. 2019. Podmínkou pro za-

řazení žádosti do grantového řízení bude pro žadatele, kteří žádají opakovaně, řádné vyúčtování
přidělené dotace v roce 2018, a to nejpozději
do 31. 1. 2019.
V rozpočtu města je na granty pro práci s mládeží vyčleněno 650 tis. Kč, na kulturní granty
400 tis. Kč a pro podporu sociálních služeb 50
tis. Kč. Celková částka grantového programu byla
oproti loňskému roku navýšena o 60 tis. Kč.
Výsledky grantového řízení budou zveřejněny
v Informačním listu a na internetových stránkách

města, zároveň budou doručeny jednotlivým
žadatelům na kontakty, které uvedou ve svých
žádostech.
Kontaktní osobou pro granty v oblastech kultury a práce s mládeží je Adéla Červenková adela.cervenkova@mestocernosice.cz, tel. č. 602
342 655; v případě sociální oblasti kontaktujte
Miroslava Strejčka na miroslav.strejcek@mestocernosice.cz či na tel. č. 725 388 564.
Lenka Kalousková,
předsedkyně Grantového výboru
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Vítání občánků
V pátek dne 9. listopadu 2018 přivítal pan starosta Filip Kořínek další nové
občánky města Černošice v městském sále na Vráži. Vítání se zúčastnilo 19
narozených dětí spolu se svými rodiči a někdy i celými rodinami. Program
pro naše nejmenší připravila Základní umělecká škola Černošice. Za jejich
vystoupení jim děkujeme.
Vítání nových občánků je velmi příjemnou místní tradicí, kterou chceme držet a roztomilé přírůstky naší místní komunity vždy náležitě přivítat a odměnit
malým dárkem. Těšíme se na setkání s dalšími šťastnými maminkami a tatínky
a jejich dítky.
Další vítání občánků plánujeme na 17. 5. 2019 od 16.00 hod. opět v městském sále v Centru Vráž. Přihlásit se můžete již nyní na emailu eva.rehorova@
mestocernosice.cz nebo na telefonu 221 982 526.
Eva Řehořová , matrikářka
FOTO: Barbora Malá
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Jednou větou...
• Na Městský úřad Černošice se během
listopadu a začátku prosince sneslo hned
několik kontrol ve velmi krátkém sledu za
sebou – kontrola stavebního úřadu, kontrola
odboru územního plánování, kontrola kalkulace vodného a stočného a kontrola dotace
na mateřskou školu Husova. Všemi jsme prošli se ctí.
• Do výběrového řízení na místo tajemníka
se sešlo 23 přihlášek a 12 uchazečů bylo
pozváno k osobnímu pohovoru před šestičlennou komisí složenou ze čtyř radních
a dvou vedoucích z úřadu. Rozhodnutí bylo
učiněno až po uzávěrce IL.
• Pro technické služby a pro stavební úřad
jsme zakoupili dva malé vozy Toyota s hybridním pohonem, s možností částečné dotace.
• Počátkem roku 2018 jsme oslovili primátora a zastupitelstvo slovenského města Senec s návrhem na uzavření partnerství mezi
našimi městy. Vedle našich dvou německých
partnerských měst a jednoho polského by
se nám jedno slovenské, pečlivě vybrané
na základě podobných charakteristik, dobře
hodilo, a na 100. výročí založení Československa dvojnásob. Bohužel jsme i přes zdvořilá připomenutí do dnešního dne nedostali
vůbec žádnou odpověď. Ne všechny nápady
se podaří realizovat.
• Pronajali jsme na několik let dva byty ve
vile u nádraží, kterou město koupilo v roce
2018 jako strategickou investici.
• Rada města schválila odměny pro ředitelky všech škol a školek, odměny za dobrou
práci se přidělovaly rozhodnutím starosty
a vedoucích odborů také na městském úřadě a v městské policii.
• Výrazná investiční aktivita města v posledních pěti letech se také promítá do výsledné
hodnoty městského majetku. Zatímco ke
konci roku 2012 mělo město v majetku stavby za 512 milionů Kč a pozemky za 77 milionů Kč, ke konci roku 2017 se majetek zvýšil

na 760 milionů Kč ve stavbách a 115 milionů
Kč v pozemcích. Veškeré položky jsou navíc
uvedeny v účetní hodnotě, tedy v pořizovacích cenách, u staveb snížených o odpisy –
reálná hodnota majetku města je tedy ještě
vyšší. Jakkoliv je to jistě především pozitivní
zpráva, nese to s sebou také vyšší náklady
na údržbu a provoz.
• Od 1. ledna se o 2,10 Kč/m3 zvyšuje stočné a o 0,50 Kč/m3 vodné.
• Za Svazek obcí Region Dolní Berounka
jsme zaslali na Ministerstvo dopravy a SŽDC
společné stanovisko, ve kterém pozitivně
hodnotí rychlejší postup v přípravě rekonstrukce trati a také zintenzivnění práce na
budoucí tunelové trati pro dálkovou dopravu
mimo údolí Berounky, a současně žádá, aby
návrhová rychlost v projektu nepřevyšovala
tu současnou, tedy 90 km/h pro nákladní
a 105 km/h pro osobní vlaky, čímž lze elegantně vyřešit některá sporná místa a omezit
negativní dopady budoucího provozu.
• Středočeský kraj vyslyšel společnou žádost starostů Černošic, Třebotova (za Solopisky) a Vonoklas a během ledna by měly být
zavedeny odpolední školní linky, které děti
odvezou po vyučování od mokropeské školy
do Černošic a výše zmíněných obcí.
• Odbor přestupků MěÚ Černošice koncem
listopadu zahájil správní řízení o přestupku
s premiérem Andrejem Babišem (vzhledem
k jeho bydlišti v Průhonicích, tj. ve správním
území ORP Černošice) poté, co na základě
podnětu Transparency International ze začátku srpna 2018 získal a vyhodnotil dokumenty potřebné k posouzení věci. Zatímco
tento podnět se týká střetu zájmů v oblasti
médií, o několik dní později zveřejněná právní analýza zpracovaná pro Evropskou komisi
reaguje na podnět týkající se oblasti dotací.
Oba podněty směřují k tomu, že vložením
majetku do svěřenských fondů nepominul
střet zájmů. Informace o procesních krocích
MěÚ Černošice byly pro média i veřejnost
zveřejněny na městském webu. O samotném obsahu spisu nejsou informace k dis-

Školská rada v novém složení
V novém složení se školská rada (ŠR) poprvé
sešla 22. listopadu. Na prvním zasedání nové
ŠR bylo všemi členy jasně deklarováno, že cílem
jejich účasti ve ŠR je snaha přispívat k dalšímu
rozvoji naší školy. Pokud máte stejný cíl nebo
i konkrétní nápady a nevíte, jak k jejich naplňování přispět, nebo pokud vás trápí problémy či
konflikty a nevíte, jak k jejich řešení přistoupit,
obracejte se prosím s důvěrou na své zástupce ve ŠR. Chceme pracovat ku prospěchu naší
školy i obce, pomáhat dobrým věcem a usilovat
o otevřenou a spokojenou školu.
ŠR je ze zákona zřízený orgán, má devět členů, tři zástupce školské a tři zástupce rodičovské veřejnosti, tři zástupce zřizovatele (města).
Za rodičovskou veřejnost jsou ve ŠR zastoupeni
Míša Dvořáková, Václav Kurel a Martina Lajno-

vá, za školu Ilona Olšiaková, Jana Venclíčková
a Lenka Zúbková, za město Karel Müller, Petr
Hopfinger a Martin Kozel. Mandát člena ŠR
rady je tříletý, zástupci zřizovatele jsou jmenováni, ostatní členové jsou voleni. Škola je jednou z nejvýznamnějších institucí v našem městě
a ŠR představuje jedinou platformu zastupující
všechny zainteresované strany.
ŠR projednává rozpočet školy, školní vzdělávací plán a měla by se podílet na utváření strategického rozvoje školy. Vedení školy se ŠR
zodpovídá. Zápisy ŠR, která by se měla scházet
nejméně 2x za rok, jsou zveřejňovány na školním webu (http://www.zscernosice.cz/o-nas/
skolska-rada/viz).

pozici, protože správní řízení je ze zákona
neveřejné.
• Projekt výstavby nové betonárny neprošel
radou města, tedy nezískal souhlasné vyjádření za město jako účastníka řízení.
• Do tzv. předčasného užívání byla uvedena
další část rekonstruované krajské komunikace, a to včetně nového chodníku úseku nad
křižovatkou s Karlickou ulicí. Poslední dvě
etapy proběhnou od 1. dubna do konce srpna. Upozornili jsme stavbu na chybně provedené a nesprávně umístěné vpusti dešťové
kanalizace na několika místech – budeme
požadovat předělání, až budou práce příští
rok pokračovat.
• O něco dráž bude město a jeho organizace
nakupovat v roce 2019 elektřinu a plyn – nákupem na komoditní burze jsme sice dosáhli
na dobré ceny, ale přece jsou výrazně vyšší
než dosud, protože celý trh šel nahoru.
• Dámy a pánové, milí černošičtí spoluobčané, dovolte, abych Vám popřál všechno
nejlepší do příštího roku. Těším se na další
setkávání s Vámi. Děkuji za veškerou Vaši
podporu mně i dalším zastupitelům a pracovníkům města. Přeji nám všem, aby příští
rok byl tím, který přinese výraznější pozitivní
obrat i v oblastech, které mnohým dělají starosti – ať už jde o českou národní politiku,
mezinárodní scénu nebo globální klima. Věřím, že každý z nás pro to může něco udělat.
Přeji Vám hodně štestí a pevné zdraví, nejen
na Nový rok.
Filip Kořínek,
starosta /Věci černošické/
filip.korinek@mestocernosice.cz

Příští zasedání zastupitelstva
se uskuteční ve čtvrtek 31. 1. 2019
v městském sále na Vráži.
Začátek v 19.00.

Kde nahlásit závadu,
když nesvítí lampa
veřejného osvětlení
Stačí zavolat na tel. číslo 800 101 109 –
centrální dispečink firmy Eltodo a nahlásit
ulici, ve které lampa nesvítí, pro upřesnění
případně číslo lampy, které se nachází na
štítku na sloupu veřejného osvětlení ve výšce cca 1,5 metru nad zemí.
Naděžda Švehlová,
Technické služby

Za Školskou radu Karel Müller,
Petr Hopfinger, Martin Kozel
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Zprávy
z městské
policie
Uzavřená cestička u DPS
Dne 6. 12. 2018 v 11:30 hod. byla strážníky
Městské Policie Černošice prověřena informace o uzavření cestičky pro pěší vedoucí z parku u DPS do ulice Karlická stavební firmou. Na
místě bylo zjištěno, že se jedná o neoprávněný
zábor veřejného prostranství, který provedla
stavební firma z důvodu stavění opěrné zdi.
Důvodem tohoto jednání byla bezpečnost případných procházejících osob s ohledem na stavební práce. Jakkoliv se můžou zdát pohnutky
firmy omluvitelné, došlo zde k neoprávněnému
záboru, který nikdo nehlásil, nebyl povolený
a za zábor nebyl uhrazen poplatek. S tímto jevem se strážníci naší městské policie setkávají
dost často.

Vzhledem k tomu, že se jednalo o přestupek
právnické osoby a městu Černošice vznikla
škoda neuhrazením příslušného poplatku za
zábor, strážníci na místě provedli veškerá potřebná šetření a celou věc oznámili příslušnému správnímu orgánu z podezření ze spáchání
přestupku dle ust. § 5, odst. 2, písm. c) zákona č. 251/2016 o některých přestupcích, za
který hrozí právnické osobě pokuta až do výše
50.000 Kč. Zároveň byl firmou neoprávněný
zábor odstraněn a večer se již dalo cestičkou
procházet.

Detektor kovů
Koncem roku si Městská policie Černošice
pořídila nové technické vybavení. Jedná se
o detektor kovů, který bude využíván pro kontroly veřejných prostor, jako jsou pískoviště, dětská hřiště apod. Jedná se zejména o nalezení
případných nebezpečných předmětů, zvláště
pak injekčních jehel. Doposud tato kontrola
probíhala vždy pouze vizuálně a nebylo možné
na místě zjistit, zda se například pod vrstvou písku nemůže takový předmět nacházet.
Strážníci během roku občas přijímají oznámení o nálezu pohozených injekčních jehel po
městě (dosud nebyl zaznamenán případ nálezu
na dětských pískovištích), které pak sbírají do
bezpečnostních nádob. Tuto činnost provádějí i v rámci hlídkové činnosti, avšak doposud

nám chybělo jakékoliv kvalitní vybavení, kdy by
kontrola proběhla důkladněji než pouze okem
strážníka. Z tohoto důvodu se rozhodlo vedení
Městské policie Černošice toto zařízení zakoupit a přispět tak ke zvýšení bezpečnosti hlavně
u nejmenších občanů Černošic.
Pokud tedy v průběhu příštího roku narazíte na strážníka (viz ilustrační foto), nejedná se
o tzv. hledače pokladů, ale právě o výše zmíněnou bezpečnostní činnost, která bude probíhat
v nepravidelných intervalech na předem vytipovaných veřejných místech sloužících převážně
dětem.

Alkohol za volantem
1. 12. 2018 v 02:33 hod. byla přijata telefonická žádost Policie ČR o provedení dechové
zkoušky u řidičů dopravní nehody v blízkosti
čerpací stanice PlynBouda v Dobřichovicích.
Na místě bylo zjištěno, že řidič vozidla tov. zn.
Toyota Yaris jedoucí z ulice Hálkova do ulice
Pražská nedal přednost vozidlu VW jedoucímu
po ulici Pražská. Při provedené dechové zkoušce bylo zjištěno u řidiče Toyoty přes dvě promile
alkoholu v dechu. Řidiči byli vyzváni k setrvání
na místě do příjezdu hlídky DI PČR. Do příjezdu
Policie ČR strážníci MP Černošice usměrňovali
v daném úseku provoz.
Otmar Klimsza, ředitel MP Černošice

2x FOTO: archiv MP Černošice

-- Zahrazení cestičky u DPS bylo neoprávněným záborem veřejného prostranství. --

-- Nebezpečné předměty nyní mohou strážnici najít jednodušeji. --

Služba výlepu plakátů na městských nástěnkách – změna
Ve městě je celkem 11 nástěnek/výlepových
ploch sloužících ke zveřejňování plakátů a inzerátů. „Plakátovací“ služba je zpoplatněná a zajišťována externím pracovníkem města – pravidelně
dvakrát v týdnu. Na všech vylepených plakátech
tedy najdete razítko (nebo logo) města. Pokud
ne, jedná se o tzv. černý výlep, který se snažíme
odstranit.

Donedávna přebírali plakáty a inzeráty pracovníci odboru kultury, pro zjednodušení procesu stačí nyní zajít jen do pokladny, kde můžete
výlep i rovnou zaplatit.
Výlep probíhá pravidelně v úterý a ve čtvrtek
v dopoledních hodinách, příjem plakátů na pokladně je v úředních hodinách, tj. každý všední
den od 8 hodin, z čehož v pondělí a ve středu do

17 hodin, v ostatních dnech do 12 hodin.
Cena se odvíjí od velikosti plakátů – A5 10 Kč,
A4 15 Kč a A3 20 Kč za den (paušál za všechny
plochy). Větší formáty plakátů kvůli omezenému
místu nemohou být přijaty. Podrobnější informace najdete na webu města v sekci „Potřebuji si
zařídit“.
Adéla Červenková
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Z 2. jednání Rady města Černošice (19. 11. 2018)
Odbor investic a správy majetku
• Konzultační a koordinační činnost k některým plánovaným stavbám ve městě
Rada města Černošice bere na vědomí informace o konzultační a koordinační činnosti p- Štáfka; souhlasí 1) s úhradou částky 37.800 Kč +
DPH za koordinaci jednání a zpracování návrhů
řešení lávky u Kamenného mostu, 2) s úhradou
částky 14.775 Kč + DPH za konzultační služby
a návrhy řešení týkající se lávky mezi Černošicemi a Lipenci, prostoru po bývalé trafostanici u ZŠ
Mokropsy, zahrady v ul. Ke Švarcavě, prostoru
mezi sokolovnou a zimním stadionem a optimalizace železniční tratě.
• „Pojištění majetku města Černošice a jím
zřízených příspěvkových organizací“ - výběr
dodavatele
Rada města Černošice bere na vědomí zprávu o hodnocení nabídek; souhlasí s výběrem
nejvhodnější nabídky společnosti Pojišťovna VZP,
a.s. pro „Pojištění majetku města Černošice a jím
zřízených příspěvkových organizací“ za celkovou
cenu 1.125.400 Kč bez DPH; schvaluje uzavření
pojistné smlouvy č. CES 639/2018 mezi městem
Černošice a společností Pojišťovna VZP.
• Opravy výtluků podzim 2018 - cenová
nabídka
Rada města Černošice bere na vědomí nutnost
provedení oprav výtluků a nerovností na místních
komunikací; schvaluje 1) výjimku z vnitřního předpisu města č.5 o zadávání veřejných zakázek, 2)
uzavření smlouvy o dílo č. CES 637/2018 mezi
městem Černošice a společností Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.; souhlasí s cenovou nabídkou spol. Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.,
IČ.: 27146324 za celkovou cenu 912.019,31 Kč
bez DPH.
• Záměr prodeje pozemků parc.č. 4072/1
a parc.č. 4050/36 k.ú. Černošice, Na Klučku
Rada města Černošice bere na vědomí znalecký posudek č. 176-66/2018 vypracovaný Martinem Bouzkem pro zjištění ceny dle cenového
předpisu a ceny obvyklé pozemků parc.č. 4072/1
a parc.č. 4050/36 oba v obci a k.ú. Černošice;
souhlasí s prodejem pozemku parc.č. 4072/1
k.ú. Černošice za předpokladu, že současně dojde
i k prodeji přilehlého pozemku parc.č. 4050/36
k.ú. Černošice, který je také součástí zaplocené zahrady; schvaluje záměr prodeje pozemků
parc.č. 4072/1 a parc.č. 4050/36 oba v obci
a k.ú. Černošice, ve vlastnictví města Černošice,
v osadě Na Klučku za minimální nabídkovou cenu
1.500 Kč za m2; doporučuje zastupitelstvu města
projednat a schválit záměr prodeje pozemků.
• Čištění jímky v ČOV
Rada města Černošice souhlasí s proplacením
faktury za vyčištění jímky v ČOV a likvidaci odpadu
za 24.150 Kč + DPH.
• Kupní smlouva č. 638/2018 na pozemek
parc.č. 926/2 k.ú. Černošice, Jiráskova ulice
Rada města Černošice souhlasí s uzavřením
kupní smlouvy č. 638/2018 s panem D. B. a L.
B., kterou město koupí pozemek parc.č. 926/2
v obci a k.ú. Černošice v Jiráskově ulici za částku
dle znaleckého posudku 150 Kč/m2; doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit kupní
smlouvu č. 638/2018.
• Žádost o odkup pozemků parc.č. 6180/1
a parc.č. 6192/44 k.ú. Černošice, lokalita Pod
Vechtrem
Rada města Černošice bere na vědomí žádost

Správy železniční dopravní cesty, s.o. odkoupit od
města Černošice pozemky potřebné pro výstavbu
veřejně prospěšné stavby „Optimalizace trati Praha Smíchov - Černošice“; postupuje zastupitelstvu města k projednání.
• Smlouva CES č. 628/2018 o připojení
k distribuční soustavě - Domovní plynovod pro
nafukovací halu u ZŠ Černošice
Rada města Černošice bere na vědomí nutnost
provést přeložku plynovodní přípojky k nafukovací
hale u ZŠ Černošice; schvaluje uzavření smlouvy
o připojení k distribuční soustavě CES 628/2018
mezi společností GasNet, s.r.o., IČ: 27295567
a městem Černošice, IČ: 00241121 z důvodu přeložky plynovodní přípojky pro nafukovací halu u ZŠ
Černošice.
• Žádost o bezúplatný převod pozemku
parc.č. 1682/264 v obci a k.ú. Černošice
v Měsíční ulici od Státního pozemkového
úřadu
Rada města Černošice souhlasí s podáním
žádosti o bezúplatný převod pozemku parc. č.
1682/264 o výměře 45 m2 v obci a k. ú. Černošice v Měsíční ulici od Státního pozemkového úřadu,
IČO: 01312774; doporučuje zastupitelstvu města
projednat a schválit bezúplatný převod.
Odbor vedení města
• Žádost o schválení nákupu ochranných pomůcek - zásahových triček
Rada města Černošice schvaluje nákup
ochranných pomůcek - zásahových třiček Sintex
za celkovou cenu 34.991 Kč včetně DPH od firmy
PROBO-NB s.r.o..
• Zajištění novoročního setkání zaměstnanců
města Černošice
Rada města Černošice souhlasí s uzavřením
smlouvy CES č. 640/2018 mezi městem Černošice a firmou F&B Centrum, s.r.o., IČ 27929736,
na celkovou částku 120.000 Kč včetně DPH, jejímž předmětem je pohoštění na novoročním setkání zaměstnanců (240 osob) města Černošice;
rozhoduje o výjimce z počtu předložených nabídek a povinnosti zveřejnění veřejné zakázky dle
vnitřního předpisu č. 5 (směrnice města o zadávání veřejných zakázek) a to z důvodu náročnosti zajištění vhodných prostor; schvaluje změnu rozpisu
rozpočtu č. 56.
• Program 2. zasedání zastupitelstva města
Rada města Černošice schvaluje program 2.
zasedání zastupitelstva města.
• Žádost o poskytnutí záštity projektu „Adopce osamělých seniorů“
Rada města Černošice souhlasí s poskytnutím
záštity projektu „Adopce osamělých seniorů“, poskytnutím bezplatného inzertního prostoru v Informačním listu 12/2018 a se zajištěním tisku 500
letáků formátu A5 k jeho propagaci v rámci města
Černošice.
Finanční odbor
• Nařízení odvodu příspěvkové organizaci
- ZUŠ, IČ 75008165, Střední 403, 252 28
Černošice
Rada města Černošice ukládá ředitelce ZUŠ
odvod do rozpočtu zřizovatele ve výši 100.000
Kč a Finančnímu odboru předložit rozpočtové
opatření č. 57 k projednání zastupitelstvu města
a předložit zastupitelstvu města navýšení příspěvku ZUŠ pro rok 2018; bere se souhlasem na
vědomí.

• Rozpočet 2019
Rada města Černošice bere se souhlasem na
vědomí návrh rozpočtu na rok 2019; doporučuje
zastupitelstvu města schválit předložený návrh rozpočtu na rok 2019.
Odbor vnitřních věcí
• Vyhodnocení - Veřejná zakázka Poskytování
mobilních telekomunikačních služeb pro město Černošice
Rada města Černošice bere na vědomí protokol o hodnocení nabídek a výsledek elektronické
aukce k veřejné zakázce „Poskytování mobilních
telekomunikačních služeb pro město Černošice“;
rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky dodavatele O2 Czech Republic a.s., IČ 60193336, za
celkovou nabídkovou cenu 1.421.524,80 Kč bez
DPH, za období 24 měsíců.
Odbor školství, kultury a  cestovního
ruchu
• Fotosoutěž - odměny pro výherce, a výroba
a prodej fotokalendářů
Rada města Černošice souhlasí 1) s udělením
odměny pro dva vítěze (u odborné komise a v hlasování veřejnosti) soutěže O fototalent Černošic,
a to ve výši 3.000 Kč pro každého z nich, 2) se
zajištěním výroby 250 ks fotokalendářů, složených z 12 fotografií vybraných odbornou komisí
a vítězné fotografie z hlasování veřejnosti, u firmy
HQ Kontakt, spol. s r. o., IČ: 47544023, za cenu
52.030 Kč + DPH; schvaluje prodej kalendářů
za cenu á 200 Kč na pokladně MěÚ Černošice,
Riegrova 1209, 252 28, a ve vinotéce Cellarius,
Mokropeská 2026, Černošice 252 28.
• Jmenování ředitelky MŠ Husova, Černošice
Rada města Černošice bere na vědomí výsledek konkurzního řízení na funkci ředitelky Mateřské školy Husova, Černošice se sídlem Husova
ul., Černošice ze dne 16. 11. 2018; jmenuje na
základě výsledku konkurzního řízení paní Marcelu
Sitařovou ředitelkou MŠ Husova, p.o., Černošice
s účinností od 1. 2. 2019.
Dodatečně zařazené body
• Ustanovení Stavební komise
Rada města Černošice zřizuje Stavební komisi.
Předsedou stavební komise jmenuje Petra Wolfa, a dále členy komise Jana Faru, Jiřího Kubáta,
Zdeňku Kubištovou, Vladimíra Lešku, Aleše Voženílka a Helenu Ušiakovou.
• Obecně závazná vyhláška č. X/2018, kterou
se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2015
o ochraně veřejného pořádku
Rada města Černošice souhlasí s návrhem
Obecně závazná vyhláška č. X/2018, kterou
se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2015
o ochraně veřejného pořádku; doporučuje zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku.
• Smlouva o dílo na zpracování Studie Nádraží Černošice
Rada města Černošice schvaluje smlouvu
o dílo CES č. 644/2018 mezi městem Černošice
a Františkem Štáfkem, SUM. architekti, se sídlem
Nikoly Tesly 1420/11, 160 00 Praha 6, IČ: 457
37 622 na zpracování Studie Nádraží Černošice
za cenu celkem 139.150 Kč včetně DPH.
Zkrácené verze zápisů schůzí rady města
a zastupitelstva připravila
Dana Jakešová, editorka IL.
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Z 3. jednání Rady města Černošice (3. 12. 2018)
Odbor investic a správy majetku
• Mateřská škola Černošice, Husova ulice dodatek č 3 ke smlouvě o dílo č. 328/2017
- vícepráce a změny zjištěné v průběhu stavby
Rada města Černošice bere na vědomí změnové listy č. 14-17, 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 1) uzavření dodatku
č.3 ke Smlouvě o dílo č. 328/2017 se společností CL-EVANS,s.r.o., kterým se mění cena díla
o 408.087,57 Kč bez DPH, 2) rozpočtové opatření č. 59.
• Dodatek č.1 k Příkazní smlouvě č.359/2016
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; schvaluje 1) výjimku
z vnitřního předpisu města č. 5 o zadávání veřejných zakázek dle bodu 2.3.8. písmena c) výjimky
z postupu dle této směrnice, 2) uzavření smluvního
dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě č. 359/2016 se
společností Atelier 15, s.r.o., IČ 26746450.
• Sportovní areál u ZŠ Černošice - nová přípojka NN včetně nového umístění pojistkové
skříně - Smlouva č. 649/2018 o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného místa
Rada města Černošice schvaluje smlouvu č.
CES 649/2018 (18_SOP_01_4121469354)
o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného
místa pro Sportovní areál u ZŠ Černošice Mokropsy se společností ČEZ Distribuce, a.s., za částku
40.000 Kč.
• Příkazní smlouva č. 671/2018 na výkon
funkce autorského dozoru projektanta - 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 autorského dozoru projektanta na II. etapě stavebních úprav a přístavbě
budovy č.p. 259 Černošice; schvaluje 1) výjimku
z vnitřního předpisu města č. 5 o zadávání veřejných zakázek dle bodu 2.3.8. písmena c) výjimky
z postupu dle této směrnice, 2) uzavření příkazní
smlouvy CES 671/2018 se společností CEDE
Studio, s.r.o., IČ 26764822.
• Plánovací smlouva o podmínkách vybudování úseku vodovodního a kanalizačního řadu
v osadě Zátoka radosti
Rada města Černošice doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit plánovací smlouvu
(CES 664/2018) mezi městem Černošice a vlastníky nemovitostí v osadě Zátoka radosti.
• Dohoda o předčasném užívání dokončených částí stavby - rekonstrukce silnice II/115
Rada města Černošice souhlasí s uzavřením
dohody (CES 582/2018) o předčasném užívání
ucelené části stavby - rekonstrukce silnice II/115
- mezi Středočeským krajem, Zborovská 11, Praha 5 a městem Černošice jako objednateli a společností M-SILNICE, a.s., IČ 42196868, Husova
1697, 530 03 Pardubice, která upravuje podmínky zimní údržby dokončených částí stavby.
• Zatrubnění stávajícího příkopu od vjezdu do
viladomů podél ulice Vrážská k ulici Marie Fis-
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cherové Kvěchové
Rada města Černošice bere na vědomí nutnost
realizovat v souvislosti s rekonstrukcí silnice II/115
zatrubnění stávajícího příkopu v délce 60 m podél
ulice Vrážská od viladomů k ulici Marie Fischerové Kvěchové; souhlasí s cenovou nabídkou spol.
HES stavební, s.r.o., IČ.: 28143213 za celkovou
cenu 66.832,80 Kč bez DPH; schvaluje 1) výjimku z vnitřního předpisu města č.5 o zadávání veřejných zakázek, 2) uzavření smlouvy o dílo č. CES
667/2018 mezi městem Černošice a společností
HES stavební s.r.o.
• Nákup síranu železitého do ČOV
Rada města Černošice souhlasí s nákupem 10
t síranu železitého do ČOV od společnosti KEMIFLOC, a.s., IČ 47674695 za 5.750 Kč bez DPH za
1 t; rozhoduje o výjimce z počtu předložených nabídek dle vnitřního předpisu č.5 (směrnice města
o zadávání veřejných zakázek).
Odbor vedení města
• Ustanovení komisí rady města
Rada města Černošice zřizuje:
1. Komisi sociální a pro péči o seniory. Předsedou Komise sociální a pro péči o seniory jmenuje
Martinu Řehořovou, a dále členy komise Milenu
Paříkovou, Věru Perglovou, Miladu Pajgrtovou,
Miroslava Strejčka, Naděždu Švehlovou, Alenu
Hrudkovou, Marcelu Haspeklovou, Alexandru
Bouškovou, Jaroslavu Krčilovou, tajemnicí komise
bude Monika Lípová
2. Komisi pro vzhled města a životní prostředí.
Předsedkyní komise pro Vzhled města a životní
prostředí jmenuje Milenu Paříkovou, a dále členy
komise Martina Schwarze, Georgie Bečeva, Lenku Košťálovou, Báru Novákovou, Vladimíra Douska, Petra Šmeráka, Janu Slezákovou. Tajemnicí
komise bude Renáta Petelíková
3. Komisi dopravní a bezpečnostní. Předsedou
komise dopravní a bezpečnostní bude Jiří Kubát
a dále členy Petra Zmatlíka, Mario Noska, Petra Nového, Jana Prskavce, Kláru Petelíkovou,
Jana Biskupa. Tajemnicí komise bude Veronika
Roubíčková
4. Komisi pro spolkovou činnost a komunitní život.
Předsedou komise pro spolkovou činnost a komunitní život bude Marek Jeřicha. Dále členy komise
Ondřeje Paříka, Barboru Malou, Magdalenu Voldřichovou, Zdeňku Knězů, Věru Macourkovou,
Františka Čejku. Tajemnicí komise bude Adéla
Červenková
5. Komisi pro školství. Předsedkyní komise pro
školství bude Lenka Kalousková. Dále členy Klára
Pondělíčková, Petr Hopfinger, Simona Kysilková
Šnajperková, Jan Jedlička, Marek Jeřicha, Jana
Sticzayová, Tereza Novotná, Alžběta Kratochvílová. Tajemnicí komise bude Eva Schneebergerová
6. Komisi pro rekonstrukci železnice. Předsedou
komise pro rekonstrukci železnice bude Šimon
Hradilek. Dále členy Petr Wolf, Tomáš Kratochvíl,
Petr Pánek, Jan Pretel, Jakub Špetlák, Pavel
Moučka, Jan Biskup, Přemysl Mališ. Tajemnicí komise bude Jitka Drahokoupilová
Odbor školství, kultury a  cestovního
ruchu
• Odměny ředitelkám škol zřízených městem
Černošice
Rada města Černošice stanovuje 1) odměnu
ředitelům příspěvkových organizací, zřízených
městem Černošice, 2) výši platu ředitelce MŠ Ba-

revný ostrov p.o., paní Aleně Kubáňové, dle platového výměru.
• Žádost SHŠ Alotrium o příspěvek na dopravu
Rada města Černošice schvaluje 1) poskytnutí příspěvku 10.000 Kč SHŠ Altrium na cestu do
města Molsheim, v termínu 13. – 16. 12. 2018, 2)
rozpočtové opatření č. 60.
• Ceník pronájmů Haly Věry Čáslavské
- aktualizace
Rada města Černošice schvaluje aktualizovaný
ceník pronájmu prostor Haly Věry Čáslavské s platností od 1. 12. 2018.
• Částečná kompenzace cestovních nákladů
do partnerského města Themar
Rada města Černošice souhlasí s proplacením
kompenzačního příspěvku na polovinu nákladů na
benzín do našeho partnerského města Themaru
panu K. H. ve výši 1.035 Kč a panu J. H. ve výši
1.115,5 Kč.
• Ochranný film na palubovku ve sportovní
Hale Věry Čáslavské
Rada města Černošice souhlasí s cenovou
nabídkou firmy PIKHARTSPORTSERVIS s.r.o. na
obnovu a konzervaci laku ve sportovní hale Věry
Čáslavské za 45.254 Kč včetně DPH.
• Smlouva o úhradě odměny
Rada města Černošice schvaluje smlouvu
o úhradě odměny ve výši 5.000 Kč, CES č.
447/2018, mezi městem Černošice a panem R.
J., IČ 4738571.
• Žádost o hostitelství a spolufinancování 6.
ročníku Slavnosti Morany
Rada města Černošice schvaluje hostitelství
a spolufinancování ve výši 20.000 Kč 6. ročníku
Slavnosti Morany, dne 6. dubna 2019 od 13 do 18
hodin, v Mokropsech.
Úsek projektového řízení
a komunikace
• Žádost o výjimku při vývěru dodavatele na
opravu laku a karoserie výjezdového vozidla
VEA 1 Toyota
Rada města Černošice souhlasí s udělením výjimky z vnitřního předpisu č. 5 Zádávání veřejných
zakázek při výběru dodavatele opravy výjezdového
vozidla VEA1 Toyota za celkovou cenu 65.098 Kč
včetně DPH firmou Joma Design, Na Stráni 506,
Vysoké Mýto, provozovna Nová Paka.
Finanční odbor
• Rozpočtové opatření č. 58 a změna rozpisu
rozpočtu č. 57
Rada města Černošice schvaluje rozpočtové
opatření č. 58 a změnu rozpisu rozpočtu č. 57.
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
• Smlouva o poskytování služeb mezi městem a psychologem Václavem Mertinem (poskytování odborné pomoci klientům formou
individuální konzultace v rámci odborné psychologické pomoci)
Rada města Černošice schvaluje Smlouvu
o poskytování služeb mezi městem a psychologem Václavem Mertinem (CES 653/2018).
• Dohoda o supervizi pracovního týmu
OSPOD mezi městem a Monikou Havlíčkovou
Rada města Černošice schvaluje Dohodu o supervizi pracovního týmu OSPOD mezi městem
a Monikou Havlíčkovou.

z radnice
Dodatečně zařazené body
• Prodloužení licencí systému zálohování
elektronické pošty RELOAD
Rada města Černošice souhlasí s pořízením
ročního prodloužení licencí systému GWAVA Reload 1-User 1-Year Maintenance (200 ks) pro zálohování elektronické pošty za cenu 38 500,00 Kč
bez DPH (46.585 Kč s DPH), a to od společností
Cheops s.r.o., IČ: 60202769.
• Žádost o souhlas s parkováním filmové

techniky ve Vrážské ulici
Rada města Černošice souhlasí s parkováním
filmové techniky při natáčení projektu Dr. Max dne
7. 12. 2018 ve Vrážské ulici dle žádosti ze dne 3.
12. 2018 pod podmínkou obvyklé úhrady záboru
veřejného prostranství a pronájmu části Sportparku Berounka.
• Kabelové propojení sportovního a volnočasového areálu Pod školou s rozvody veřejného
osvětlení v ulici K Lesíku

Rada města Černošice bere na vědomí informace o nutnosti provedení kabelového propojení
nových rozvodů veřejného osvětlení v areálu Pod
školou s rozvodem VO v ulici K Lesíku; souhlasí
s cenovou nabídkou společnosti Eltodo Osvětlení,
s. r. o., IČ.: 25751018 na provedení kabelového
propojení areálu Pod školou s rozvody VO v ulici
K Lesíku za cenu 28.003 bez DPH (33.883,63
Kč s DPH).

Ze 4. mimořádného jednání Rady města Černošice (11. 12. 2018)
Odbor vedení města
• Vyhodnocení - veřejná zakázka malého rozsahu - Hybridní automobil
Rada města Černošice bere na vědomí protokoly a doporučení hodnotící komise k veřejné
zakázce malého rozsahu „Hybridní automobil“;
schvaluje změnu rozpisu rozpočtu č. 61; rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky dodavatele
Emil Frey ČR, s.r.o., IČ 45805270 za celkovou nabídkovou cenu 743.999.98 Kč bez DPH
(900.239,98 Kč s DPH).

Finanční odbor
• MŠ Topolská - souhlas s použitím fondu odměn a rezervního fondu a použití rezervy
Rada města Černošice souhlasí s čerpáním
fondů MŠ Topolská Černošice, a to fondu odměn ve výši 63.605 Kč a rezervního fondu ve výši
150.000 Kč na úhradu platů; bere na vědomí
čerpání schválené rezervy na platy (300 tis. Kč).
• Návrh odměny za vedení MŠ Barevný ostrov
na základě pověření výkonem funkce ředitelky
pro p. Kubáňovou - oprava usnesení
Rada města Černošice mění usnesení č.
R/133/19/2018 ze dne 8. 10. 2018 na znění

dle následujících odstavců; schvaluje paní Aleně Kubáňové, pověřené vedením Mateřské školy
Barevný ostrov mimořádnou odměnu za zvládnutí
činností v rámci pověření.
Odbor informatiky
• Nákup licence 3-Heights
Rada města Černošice souhlasí s pořízením licence sw 3-Heights od firmy Gordic spol. s. r. o.,
IČ: 47903783, a to za celkovou cenu 42.120 Kč
bez DPH (50.965,20 Kč s DPH); schvaluje změnu rozpisu rozpočtu č. 60.

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).

Pohledem zastupitelů
Dobrá věc se podařila!
Na konci října loňského roku jsem poukázala na svém facebookovém
profilu na estetický nedostatek okolí nově budovaného venkovního jeviště
a vysázené Lípy republiky - bylo tam potřeba zbudovat nový elektrokiosek.
Ten bohužel vyrostl na volném prostranství vedle cestičky za dubovou alejí
podél Školní ulice. A docela tam čněl. Vzápětí jsem schytala kritiku, že komentuji věci pod hlavičkou Černošické Společnosti Letopisecké, jíž mám
čest předsedat.
Jak se ukázalo, byl to nejspíš impuls, kterým se věci mohly dát do pohybu. Město (Odbor investic a správy majetku) vykomunikovalo s ČEZem
přesun kabelů na druhou stranu Školní ulice, kde v polovině prosince
vyrostla nová elektroskříň vedle už jedné stávající. To vše bylo schváleno radou města 3. 12. (náklady byly vyčísleny na 40.000 Kč) a vzápětí
zrealizováno.

Bezdrátový bezpečnostní rozhlas
Vážení spoluobčané, rozesílání SMS zpráv jako
náhrady za zrušený městský rozhlas doznalo
z důvodu radikálního navýšení ceny této služby
ze strany O2 výrazné změny a v podstatě bylo
ze strany města ukončeno. Městem doporučená
náhrada aplikací „V obraze“, která je pro město i uživatele zdarma (viz IL prosinec 2018, str.
5), bohužel nemůže „SMS - rozhlas do kapsy“
plnohodnotně nahradit. Zejména ne v případě
nutnosti plošné informovanosti obyvatel o vzniku
a průběhu krizových situacích jakými jsou např.
povodně, případně jiné mimořádné situace.
S těmi musíme jako město ležící na břehu Berounky bohužel vždy počítat. V takových chvílích
je pak zcela nezbytné, aby se ke všem občanům,
zejména k těm v postižených oblastech, dostali
veškeré aktuální informace včas a předešlo se
tak zbytečným škodám bez ohledu na to, jakou
aplikaci používají a zda vlastní, či nevlastní tzv.
„chytrý telefon“.

Ráda bych i touto cestou poděkovala těm, kteří se na zdárném vyřešení
estetického problému podíleli. Je vidět, že když je vůle, tak to jde. Nedoufejme jen, ale pracujme na tom, aby se podobné nedostatky u dalších
investičních akcí města vyskytovaly co nejméně.
Simona Kysilková Šnajperková, zastupitelka Trojlístek
FOTO: Vl. Dousek

-- Bez elektrokiosku vypadá prostranství lépe. --

Možná to bude připadat někomu poněkud
archaické, ale po prozkoumání současných informačních technologií, které slouží k plošnému
informování veřejnosti, se jeví jako smysluplný
návrat k městskému rozhlasu. Nikoliv však k rozhlasu, jak jsme jej všichni znali a jenž byl v Černošicích zrušen cca v roce 2010, ale k rozhlasu,
jenž odpovídá současným moderním technologiím. Tedy k rozhlasu digitálnímu bez nutnosti
kabelového vedení s možností cílené lokalizace hlášení atd. Pokud by koncepce jeho využití
v oblastech předpokládaného výskytu krizových
situací byla zapojena do záchranného systému
města (především SDH Mokropsy a Městská
policie), byl by to další efektivní krok směrem ke
zvýšení bezpečnosti obyvatel a k ochraně jejich
majetku. Rozhodně by to byla více než plnohodnotná náhrada za ztrátu SMS rozhlasu do kapsy.
Cílem pořízení bezdrátového bezpečnostního
rozhlasu tedy není vysílání komerčních hlášení
o „prodeji chlazených krůt“ apod., ale prioritně

včasné doručení aktuálních informací od záchranných složek v případě ohrožení obyvatel
zejména v oblastech, kde předpoklad takového
ohrožení je relevantní (např. povodňové pásmo
řeky). Vše ještě detailně prodiskutujeme s našimi
hasiči, Městskou policií a samozřejmě s vedením
města, neboť se jedná o investici, která by musela být zahrnuta do rozpočtu města a schválena
zastupitelstvem. Nyní shromažďujeme technické
podklady, na jejichž základě připravíme finanční
rozklad. O dotaci na bezdrátový bezpečnostní
rozhlas lze žádat z Operačního programu životního prostředí na období 2014-2020, takže pokud
se rozhodneme takový rozhlas pořídit s pomocí
dotačního titulu, času již moc
nezbývá.
Konec hlášení.
Michal Strejček - zastupitel
zvolený za ODS Černošice,
Jan Prskavec - SDH Mokropsy

7

z města a okolí / z historie
V této rubrice přinášíme příspěvky občanů města Černošice,
které souvisí s obecní tématikou.

Pohledem občanů města
Naše vápenná voda

V prosincovém čísle IL jsme se dozvěděli o čtyřech žádostech o prominutí
části platby stočného. Bud‘ z důvodu poruchy vodovodní armatury, nebo
havárie vodovodního potrubí, prasklého vodovodního potrubí a rovněž poruchy redukčního ventilu u bojleru.
Domnívám se, že Rada města by urychleně měla řešit tuto situaci komplexně a ne jen vracet peníze postiženým obyvatelům Černošic. Takových
je daleko víc, ale ti nemají odvahu dohadovat se s Městským úřadem.
Naše pitná voda dopravená z Prahy je vlivem přídavku z místních vrtů
značným způsobem obohacena vápníkem, který způsobuje zarostlé potrubí, zaseklé ventily u bojlerů, „naříkající“ varné konvice a bojlery, ucpané
žehličky, nefunkční pračky a myčky nádobí. Voda se upravuje, železo se
separuje, ale vápník zůstává. Nejedná se však jen o stočné, ale i o vodné. Vadný ventil bojleru je jak otevřený kohoutek, voda prochází neustále
a vodoměr se točí.
Vedle těchto poruch má nadbytek vápníku velmi neblahý vliv na lidské
zdraví. Zvláště ledviny a cévy nejen starších lidí se nedokážou s takovými
nápory zdárně vyrovnat.
S přídavkem vody ze zdejších vrtů obyvatelé Černošic nejen že neušetří, ale naopak prodělají na opravách a nákupech nových žehliček, konvic,
praček, vodovodních armatur, nádobí...atd., ...nemluvě o zdraví včetně
těch nejmenších...
Anna Musilová

Vodovod v Černošicích je zásobován jak z vlastních zdrojů, tak přes přivaděč z Prahy. Poměr míchání závisí na klimatických podmínkách, ale
obecně se pohybuje kolem 50/50. Oba vodní zdroje mají kvalitu pitné
vody v souladu s vyhláškou č. 252/2004.
Tvrdost vody, což je zjednodušeně řešeno suma vápníku a hořčíku, má
doporučenou hodnotu 2,0 – 3,5 mmol/l, v Černošicích je tvrdosti vody
ve vodovodu v průměru 3,8 mmol/l. Vápník i hořčík ale rozhodně nemají neblahý vliv na lidské zdraví, naopak jsou zdraví prospěšné. Jde
o tzv. biogenní prvky, pro lidský organismus potřebné. Vápník je důležitý
pro správný vývoj zubů a kostí, ale i pro správnou funkci svalů a nervů
apod.
Je pravda, že zvýšená tvrdost voda má vliv na vznik usazenin – jde o vysrážení uhličitanu vápenatého při ohřevu. Důležité pro snížení těchto
dopadů je správné nastavení spotřebičů podle pokynů výrobce. Obecně nad 60 stupňů Celsia tvorba kamene narůstá.
Bez ohledu na tvrdost vody je vhodné pravidelně kontrolovat funkci pojistného ventilu na boileru na ohřev teplé vody, protože jeho životnost
je vždy omezená. Pokud jím odchází voda i ve chvíli, kdy boiler není
sepnutý, je nutné jej vyměnit (není to drahé).
Provozování vlastních zdrojů považujeme pro město za strategicky důležité, a v době čím dál rozsáhlejších klimatických změn v kombinaci se
srážkovým stínem v Černošicích dvojnásob.
Jaroslav Černý, ředitel provozu V a K, AQUACONSULT, spol. s r. o.

Můj děda Jaromír Fiala
Jaromír Fiala byl hudební skladatel, pedagog,
lingvista, filolog, překladatel, muzikolog, neúnavný propagátor sborového zpěvu, muzikant.
Možná je toho na jeden život až dost, bohužel
není dost mých vzpomínek… Zemřel, když mi
bylo jedenáct let.
Děda Jaromír se narodil 30. prosince 1892
jako páté dítě Františka Fialy, vzdělaného a ambiciózního důlního inženýra. Ten pocházel z hornického města Příbrami, kde vystudoval hornickou školu. Oženil se rovněž s hornickou dcerkou
a postupně se jim narodilo šest dětí. Většinu svého profesního života strávil ve službách knížete
Adolfa Schwarzenberga. Získal jeho naprostou
důvěru, o čemž svědčí Plnomocenství, kterým
kníže Schwarzenberg uděluje Františkovi Fialovi veškerá práva nakládat s vápencovými doly.
Vyjma prodeje dolů rozhodoval o tom, kde se
bude dolovat, co se bude těžit, komu se prodá,
kdo se zaměstná, a to ve vápencových lomech
od dnešního Prokopského údolí až k Berounu.
Byl to velice vážený člověk, ale také tvrdý k sobě
i ostatním, svoje děti nevyjímaje.
Podle korespondence mezi sourozenci se
od otce sotva dočkali chvály, spíš je zesměšňoval a kritizoval. Možná o to víc na sobě děti
pracovaly a ve studiu, zvláště jazyků, dosahovaly vynikajících výsledků. Často zneužívaly
otcovy neznalosti neslovanských jazyků a soukromou korespondenci psaly anglicky nebo
francouzsky.
Je obdivuhodné, jak důsledně kníže Schwarzenberg podporoval rodiny svých zaměstnanců.
Všichni synové dostávali studijní stipendium,
navštěvovali vysoké školy technického zaměření. Přirozeně se počítalo s tím, že po ukončení
studia také vstoupí do knížecích služeb.
Avšak můj děda Jaromír se zcela vymkl otcovým plánům. Po absolvování gymnázia začal
studovat filozofickou fakultu University Karlovy
a také on dostal knížecí finanční podporu, i když
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bylo jasné, že se svým vzděláním nebude pro
Schwarzenberga žádným přínosem. Otec se
o něm vyjadřoval, že je to „jenom filozof.“ Na
univerzitě obrátil Jaromír hlavní pozornost ke
studiu románských jazyků, zvláště francouzštiny
a latiny. Začal překládat francouzskou poezii,
ve Francii absolvoval kurz, který ho opravňoval
k vyučování francouzského jazyka. Byl údajně
nejlepším meziválečným překladatelem z tohoto obtížného jazyka, přeložil např. Zvoníka od
Matky Boží. Jistě není náhodou, že byl francouzským státem vyznamenán Řádem akademických palem, který založil už v roce 1808
Napoleon Bonaparte pro oceňování akademiků
a profesorů universit.
Jaromír Fiala byl profesorem, vyučoval franštinu, latinu a hudební výchovu. Po doktorátu z filosofie a profesorské aprobaci se pilně připravoval
ke skladatelské činnosti. Hudební studia ukončil
ve třiceti letech státní zkouškou ze sborového
zpěvu.
Jeho první učitelskou štací byly Domažlice.
Od dětských let tíhnul k hudbě, odjakživa se
u nich doma v neděli scházeli otcovi přátelé,
muzicírovalo se a zpívalo. Není proto divu, že
se svými studenty založil smyčcový orchestr
a zanedlouho se stal dirigentem zpěváckého
spolku Čerchovan. Domažlice byly pro Jaromíra
významné i v tom, že zde vzniklo jeho celoživotní přátelství s Jindřichem Jindřichem. Společně
procházeli domažlicko a zaznamenávali písně,
které potom vydali v četných sbornících.
JAROMÍR FIALA A NÁRODNÍ HYMNA
Jaromírův otec nebyl nakloněn pěstění hudby u svých synů, ale pro děvčata koupil v roce
1896 klavír. Jaromír držel ve svých DVANÁCTI
letech v ruce první partituru v životě, kterou „si
nelenoval krásně opsati.“ Byl to Škroupův rukopis naší národní hymny.
Tehdy netušil, že se o 43 let později k hymně

FOTO: archiv rodiny Fialů

-- Jaromír Fiala --

vrátí. V roce 1947 se stalo Československo mistrem světa v ledním hokeji. Po tom nečekaném
úspěchu začali diváci na stadionu na Štvanici
spontánně zpívat hymnu, ale nebyl zorganizován ani nástup, ani tónina, takže výsledek byl
katastrofální.
To byl důvod k zařazení hymny k rozhlasovému nácviku, jehož se ujal Jaromír Fiala. Později
upravil hymnu pro mužský, ženský i smíšený
sbor. Od roku 1948 vedl v Rozhlase relaci „Zpěvem k srdci“, kdy s amatérským sborem nacvičoval lidové písně. K tomuto pořadu vydal také
několik sborníků.
Čím dál více se ve volném čase orientoval na
hudební aktivity. Byl členem a později i místostarostou spolku Hlahol, spoluzakládal Pěveckou
obec Československou. Jejím hlavním posláním
bylo pěstování sborového zpěvu, zvláště českého a slovanského. To Jaromíra přivedlo k vypracování soupisu zpěváckých spolků. Na 230
stranách strojopisu sestavil přehled nazvaný
České zpěvácké spolky v zemích koruny české
1850-1950. Velice odpovědně zaznamenal de-

z historie
vilku č. 151 v Horních Černošicích za 140.000
ze svých úspor“. Dodnes obdivuji, jak děda dokázal ve svých čtyřiceti letech, z učitelské platu a při dvou dětech ušetřit na rodinný domek
v tehdejší MASARYKOVĚ ulici.
Můj, dnes 96letý, otec vzpomíná, jak během
studií bydleli od jara v Černošicích a do škol
dojížděli vlakem. „Spousta černošických zážitků byla spojena s bicyklem a šináglem (jízdním
kolem a veslovou loďkou s plochým dnem),
později kanoí. Berounka byla po značnou část
roku centrem společenského života. A protože
jsme obdivovali různé americké šlágry, které se
sem dostaly ve filmech nebo na gramofonových
deskách, připadali jsme si jako úplní přepycháři, když jsme se na kánoi plavili mezi plovárnou
a kazínskou skálou a k tomu nám kufříkový gramofon hrál nejnovější hity Freda Astaira.“
Táta dále vzpomíná, že „naproti nám v ulici
byla vila rodiny Steyspalových, majitelů pražské
továrny na mucholapky. Celé Černošice věděly,
že se blíží jejich dcerka, protože její řidič už od
závor vyhrával klaksonem hlasitou melodii“.
Děda Jaromír bohatě využíval čas v Černošicích i ke komponování, i zde měl klavír. (Pamatuji si, že jeden moment byly v našem pražském
bytě TŘI křídla!) Zvláště v létě kolem pouti se
k nám sjížděli příbuzní ze strany babičky i dědy,
a potom s podzimem, kdy se česaly vyhlášené
černošické švestky.
Bohužel tento „luxus“ vzal po válce za své.
Strana a vláda usoudily, že byt v Praze a domek
v Černošicích je pro socialistickou rodinu příliš,
a vilka byla obsazena přikázanými nájemci, tak
jako ostatně řada dalších. Jaromír Fiala se svou
rodinou směl bydlet v půdním skromném bytě
a udržovat zahradu.
V Černošicích strávil Jaromír Fiala krásných
34 lét.

taily o všech spolcích, bohužel už nikdy nedošlo
ke knižnímu vydání.
Měl velice podrobně nastudována díla řady
českých autorů. Ve svých 31 letech (!) sestavil
ke stoletému výročí narození Bedřicha Smetany bibliografii jeho děl. Nepochybuji o tom, že
je měl všechna dobře prostudovaná. Stejným
způsobem zaznamenal díla současníků Josefa
B. Foerstera, Vítězslava Nováka, Josefa Suka,
Otakara Zicha, ale i našeho významného barokního skladatele B. Matěje Černohorského.
FIALOVI V ČERNOŠICÍCH
Těsně po 1. světové válce se Jaromír Fiala
přiženil do vážené pražské rodiny vrchního inspektora státních drah. Vzal si svoji spolužačku
z filosofické fakulty Pavlu Runtovou. Její rozvětvené příbuzenstvo už na přelomu 19. a 20.
století trávilo letní měsíce v některé z řevnických
vil, nebo např. ve vile Svornost v Černošicích.
Navzájem se navštěvovali, a tak není divu, že
když se Jaromír rozhodoval, kde pořídit letní sídlo pro svou rodinu, padla volba na Černošice.
Jeho tchán poznamenal do rodinných zápisků:
„Dne 31. 3. 1933 koupili Jaromír a Pavla Fialovi

DOBA OKUPACE
V době fašistické okupace projevil Jaromír Fiala statečného ducha ve škole i na veřejnosti.
Hledal pro své skladby inspirace v naší minulosti, aby jejich zdůrazněním posílil odpor proti okupantům. Upravoval husitské písně, pracoval na
nové sbírce smíšených sborů Srdcem k vlasti.
Do tohoto období patrně spadá soubor písní pro
dětský nebo ženský sbor Ze srdce i duše nezoufej!, mužské sbory Od srdce k srdci a další.
Fiala všude a stále podporoval rozšíření lidové
hudby mezi nejširší vrstvy. V roce 1940 připravil
Zpěvník pro rodinu a školu, vedl nácvikové hodinky Přijďte si zazpívat.
Po válce se stal inspektorem středních škol

-- Řád akademických palem --

v oboru filologie a hudební výchovy. Trochu jej
podezřívám, že jedním z důvodů byla možnost
cestování po českých a moravských zemích
a navazování mnoha kontaktů se studentskými
sbory na školách. A že tehdy mělo každé gymnázium svůj školní pěvecký sbor!
K sedmdesátinám dostal Fiala dopis od jednoho ze svých dávných žáků: „…Byla to pro
mne chvíle mimořádného štestí, že mohl jsem
po dlouhé řadě let stisknouti ruku svému bývalému učiteli. Byla to pro mne i důležitá konfrontace minulostí s přítomností. Totiž jak dalece zapůsobila Vaše výchovná snaha na udržení ideálů
dobra, spravedlnosti a krásy v generaci Vašich
žáků vzdor všem převratům, bouřím i protivenstvím naší doby, v nichž i mnozí učitelé selhali.
Prostě: jak dalece jsme věrni zůstali!
Těch několik chvil mě přesvědčilo, že jste
pane doktore zůstal tím, čím jste vždy byl. Že to,
čemu jste nás učil, je Vaším vyznáním i dnes“.
Jaromír Fiala zemřel ve svých 75 letech v roce
1967.
Zdeňka Knězů, členka
Černošické Společnosti
Letopisecké

Hledáme informace o příbuzném
FOTO: archiv rodiny

Hledáme informace o našem strýci Lubomíru
Špryslovi, narozenému 28. 12. 1923 v Praze,
který bydlel v Dolních Mokropsech čp. 51
a v roce 1948 emigroval společně se svým
kamarádem Karlem Hráským do Anglie a poté
žil v USA. V Dolních Mokropsech žila jeho
matka Josefa Špryslová, nar. 1883.
Budeme vděčni za jakoukoliv informaci.
Filip Uzel
Kontakt: 725 562 976, fjkv@seznam.cz
-- Lubomír Šprysl --
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Tutte Le Note - malí i velcí před Vánoci
Prosinec bývá pro pěvecké sbory velkou příležitostí se prezentovat, ale zároveň přináší při
množství nejrůznějších akcí jistou hektičnost.
Ani poslední měsíc roku 2018 nebyl pro nás výjimkou. V regionu se podařilo úspěšně vystoupit
všem našim přípravkám, koncertní sbor toho čekalo daleko více.
8. prosince zazpívaly na Mikulášských trzích
na venkovním pódiu na Vráži děti z černošické
přípravky pod vedením své sbormistryně Ludmily Plzákové. Díky panu zvukaři bylo vše krásně slyšet i přes občasné poryvy větru. O týden
dříve se na Adventních trzích představily děti
z přípravek v Řevnicích a Dobřichovicích pod
vedením sbormistryně Zory Strnadové tradičně
v sále dobřichovického zámku. Na klávesy nás
doprovodil Martin Vydra. V obou případech šlo
pro mnohé začínající zpěváčky o jejich první veřejné vystoupení a dopadlo na výbornou.
Děti z koncertního oddělení měly více napilno,
čekala je řada vystoupení v Černošicích, Praze
i okolí. 6. prosince jsme doprovodili Tamaru Klusovou (loni nám pomohla při naší crowdfundingové akci při pořizování sborových kostýmů) při

6. ročník Brsal Cupu
Tak je to za námi, v pátek 7. prosince se sešli milovníci bramborového salátu ve velkém
sále restaurace Pod Lípou. A nejen sešli,
někteří přinesli i své saláty. Sešlo se tak 13
vzorků, tedy o 4 více než vloni.
A tak bylo z čeho vybírat a myslím, že
všem chutnalo. A aby se jim lépe vybíralo,
byla chuť povzbuzena řízečkem. Vítězem se
stal Luban Nesl z Vráže.
Nechyběla ani tombola. Ceny dodali
účastníci večera. Losování probíhalo korektně a za veselého halasu všech přítomných
v sále.
Fotku salátů nepřikládám, od té loňské,
která se objevila v listopadovém čísle, by se
lišila jen počtem vzorků, a tak přidávám foto
cen v tombole ještě před tím, než se vzorky
ocitly na stolech těch, kteří si je vylosovali.
Pak už večer končil velkou oslavou vítěze,
ale i nás všech.
A dnes nám zbývá jen to, abychom se
těšili na příští ročník, na který Vás srdečně
zveme. Vězte, že máte rok na to, abyste si
přípravu bramborového salátu nacvičili a za
rok se pochlubili i Vaším vzorkem.
Hezké Vánoce a mnoho zdraví v roce 2019
přeje Radko ze Slunečné
FOTO: Radko Pöschl

-- Kromě bramborových salátů čekala
na přítomné i tombola. --
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křtu její Knihy života v pražském Vnitroblocku.
Společně jsme tu poprvé veřejně naživo uvedli
její písničku Psi a Kočičí láska. V polovině prosince jsme v Betlémské kapli vystoupili mezi
hosty na koncertě Gospel Night zpěvačky Leony Gyöngyösi a těsně před Vánoci jsme ještě
stačili hostovat v Úvalech na Vánočním koncertě
našeho korepetitora (a zpěváka) Martina Vydry.

Zároveň jsme v pondělí 17. prosince slavnostně
"pokřtili" zpěvem nově zrekonstruovaný domeček zdejší Základní umělecké školy.
V novém roce nás čekají mnohé výzvy, na
které se velmi těšíme a budeme vás o nich pochopitelně průběžně informovat. Všem přátelům
a příznivcům sboru přejeme v novém roce vše
dobré!
Simona Kysilková Šnajperková a Eva Pýchová,
Dětský pěvecký sbor Tutte Le Note

FOTO: Vladimír Dousek

-- Před vánoci sbor vystoupil i na Mikulášských trzích na Vráži. --

Kout dobrých lidí,
aneb jak koledy do kapličky přišly
Tedy ony nepřišly, ony se rozezněly a roztančily v podání dětského souboru Pramínek.
Samo od sebe přijde jen nakupovací šílenství od prvních dnů zářijových. Koledy Pramínku se připravují ještě dříve, když skláři foukají
ozdoby na stromeček. Ve zdech kláštera v Bechyni, kam soubor jezdí na letní soustředění,
se již pracuje na nových koledách a připravuje
na zimu.
Chumelenice z minulých let (která byla na
plakátu) se letos nekonala, třeba příště.
Nebylo třeba reprosoustav a sociálních sítí,
lidé se sešli. V podvečer 8. prosince rozezněl
Tomáš Pech ml. zvon kapličky, na který přispěli sousedé v Mokropsech. Přispěli i dětem
něčím na zub, tak jak je zde dobrým zvykem
i o májích a masopustech. To se ve zbývajíFOTO: Ivan Látal

cích částech obce nestává. Hospodyňkám
patří díky. Díky i dětem a muzikantům za krásný zážitek a pohlazení, které nám snad vydrží do příštího adventu. Pro nás starší to jsou
návraty do dětství, pro děti vzpomínky pro
budoucnost.
K dějům přistupuji i podle toho, zda se dobře fotografují. A tady bylo opravdu co fotografovat. A nebyl jsem sám. S velkým vánočním
programem začínali před 16 lety v právě otevřeném Club Kině. Od té doby kromě Mokropeské kapličky sv. Václava Pramínek vystřídal
Anežský klášter, sál ZUŠ, stodolu u Vacků,
kostel sv. Vavřince, sál na Vráži. Všude rozjasnili prostor, tváře a duše diváků a to není málo
v dnešním upachtěném světě.
Ivan Látal – dvorní fotograf Pramínku

-- Tradiční adventní vystoupení Pramínku mělo jako vždy úspěch. --

z města a okolí

Černošický ples letos navštívil Halu Věry Čáslavské
Když se v roce 2016 podařilo otevřít Halu Věry
Čáslavské, hned nás napadla myšlenka, že
právě zde by se mohl jednou uskutečnit i Černošický ples. Letos zároveň probíhá i náročná
rekonstrukce Sokola Černošice, a tak jsme sebrali odvahu a společně s městem Černošice
a Sokolem jsme začátkem tohoto roku naplánovali ples v Hale Věry Čáslavské. Přes spoustu
technických a organizačních nejistot se nakonec podařilo ples zrealizovat. Máme radost, že
hala je i pro tento druh kulturních akcí vhodná,
a že hosté si ples naplno užili až do konce.
Díky letošním sponzorům plesu - cukrárna
Hájek Hájková, Ivan Látal, Manufaktura, pivovar
Kokeš, Restaurace u Medvídků, Rokal stavebniny, Skauti Černošice a velkému počtu hostů,
jsme letošní ples zakončili se ziskem 19.757
Kč, který rozdělíme mezi Sokol a nadační fond
pro Černošice, který bude podporovat komunitní projekty v Černošicích. Zvláštní poděkování
patří i ZŠ Černošice, která nádherně vyzdobila
slavnostně halu a panu Látalovi, který připravil
výstavu fotografií žáků ZUŠ - FOTO školy vidění.
Již dnes vás srdečně zveme na příští Černošický ples v Hale Věry Čáslavské dne 16. 11.
2019!
Farovi, Kratochvílovi a Pánkovi

2x FOTO: Hanka Novopechová

-- Předtančení tanečních mistrů --

-- Sváteční večer byl zpestřen několika kulturními vystoupeními černošických umělců, kteří
nám předvedli nejen proměnu našich šatníků za posledních sto let, ale i pomocí tzv. pohybujících se živých obrazů připomněli neodmyslitelné postavy a scenérie, kterými je každý z nás již
od dětství ovlivněn. Nechyběly ani říční panny, které se vynořily z Berounky a Vltavy. --

Vánoce v Mokropeské školce

FOTO: archiv MŠ Topolská

V naší školce se s dětmi připravujeme na vánoce již od listopadu. Děti
tradičně vlastnoručně vyrobily vánoční dekorace, kterými poté ozdobily
vánoční strom na Masopustním náměstí v Mokropsech.
Ještě před Ježíškem přichází Mikuláš, anděl a čert. Vyjeli jsme na výlet
do nebe a pekla. V pekle jsme se sice trošku báli, ale protože jsme byli
celý rok hodní, čerti nás propustili a v nebi na nás čekal svatý Mikuláš
a svatý Petr, kteří nás obdarovali malou sladkostí. Další den jsme pro děti
uspořádali mikulášský, andělský a čertovský den. Všichni jsme se převlékli za některou z těchto postav. Ve školce byla spousta andílků i čertíků
a dokonce i Mikuláši. Andělíčci odpočívali na obláčcích v nebi a poletovali,
čertíci řádili a stavěli si peklo s velkým kotlem a Mikulášové na všechny dohlíželi. Naučili jsme se písničky a básničky o andílcích, Mikuláši a čertech,
vyráběli jsme čerty a anděly. Za dětmi do školky přišel i opravdový Mikuláš
a čert a odměnil hodné děti malým dárkem. V balíčku byl i malý pozdrav od
čerta v podobě kousku uhlí.
Vánoční vyrábění
A pak už se přiblížil ten pravý vánoční čas. Tradicí je v naší školce předvánoční společné vyrábění rodičů s dětmi. Vyrobili jsme si netradiční adventní věnec. Také jsme jako každoročně uspořádali předvánoční vyrábění
se seniory v černošickém DSP. Senioři si za pomoci našich předškoláků
vyrobili také adventní věnec. V letošním roce byla účast vysoká a sešlo se
velké množství aktivních seniorů. Společně jsme si také zazpívali vánoční
koledy a strávili příjemné chvíle.
„Krabice od bot“ i „Ježíškova vnoučata“
V letošním roce jsme se připojili ke dvěma charitativním projektům. První
je projekt „Krabice od bot“, která má za cíl potěšit děti z chudších rodin.
Radost těmto dětem udělají zase děti, jimž dospělí pomohou připravit jejich krabici od bot. Tu společně naplní dětskými dárky k Vánocům. Dárky
jsme shromáždili ve školce a poté je předali pořadatelům, kteří dárky rozvezli potřebným dětem.
Druhý byl projekt Českého rozhlasu „Ježíškova vnoučata“. Děti vyráběly
přáníčka, která byla rozdána osamělým seniorům v domovech. Doufáme,
že je naše přáníčka potěšila.

-- Mikulášský, andělský a čertovský den má v Mokropeské školce
dlouhou tradici. --

Posezení s rodiči
Ve školce pak děti vyrobily vánoční ozdoby, kterými vyzdobily celou
školku a také si v každé třídě nazdobily vánoční stromeček. Vyrobili jsme
také přáníčka a malé dárky pro maminky.
Uspořádali jsme předvánoční posezení pro všechny rodiče. S dětmi
jsme připravili občerstvení – chlebíčky a upekli vánoční cukroví. Všechny dobroty jsme nabídli rodičům a paní kuchařka pro ně připravila kávu
nebo čaj. Děti předvedly rodičům krátký program, který připravily společně s paními učitelkami. Poseděli jsme v příjemné předvánoční atmosféře,
zazpívali si společně koledy, vyzkoušeli si některé tradiční i méně známé
vánoční zvyky, vyrobili si drobné ozdobičky a užili si alespoň chvilku klidu
v předvánočním shonu. Děti našly pod stromečkem krásné vánoční dárky
a s přáním příjemných vánoc jsme se rozešli do svých domovů.
Předvánoční čas jsme si užili a vám všem přejeme hodně zdraví a spokojenosti do nového roku 2019.
Kateřina Mandová, ředitelka MŠ Černošice Topolská
www.mokropeskaskolka.cz
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Krátké zprávy
ze základní školy
• Na tradičním podzimním sběru papíru jsme
nasbírali 12,8 t papíru, což je o 5 t více než na
jaře,
• Sedmáci besedovali s pamětníky (více si přečtěte v samostatném článku),
• Osmáci vyjeli na výlet do Olomouce,
• stále plaveme a bruslíme, :-)
• V pondělí 19. listopadu se sešla celá škola(!)
v Hale Věry Čáslavské, aby se podívala, jak se
dá profesionálně skákat přes švihadlo (projekt
Wanado),
• Proběhly podzimní konzultace,
• Zúčastnili jsme se okresního kola ve florbalu
a hokeji a obsadili 3., respektive 4. místa (přesné výsledky naleznete na webu školy),
• Uskutečnila se školní kola Olympiády z dějepisu a Olympiády v českém jazyce,
• Deváťáci i osmáci navštívili veletrh středních
škol Schola Pragensis, snad už mají o své budoucnosti jasno,
• Školou prošel Mikuláš se svou družinou,
• Sedmáci a osmáci se vydali na týdenní pobyt
do našeho partnerského města Themaru,
• Prvňáčci a druháčci zhlédli představení o Andělíčkovi v Club Kině,
• Děti prodávaly své výrobky v rámci Mikulášských trhů na Vráži, aby podpořily děti z Dětského domova Lety,
• Vybraní žáci vyjeli zažít vánoční atmosféru ve
Vídni,
• Z důvodu ředitelského volna (instalace výtahu v nové budově) proběhly vánoční besídky už
v pátek 14. prosince.
Všem rodičům, dětem, přátelům školy i široké
veřejnosti přejeme klidné Vánoce a do nového
roku jen to nejlepší!
Michaela Šlesingerová, tisková mluvčí školy

České děti v partnerském městě
Themaru
Na setkání partnerských měst letos v říjnu proběhla diskuze mezi zástupci Německa, Francie,
Polska a Česka na téma smysluplnosti výměnných pobytů žáků. Všechny partnerské země
došly ke stejnému závěru – Ano, mají smysl.

2x FOTO: archiv ZŠ Černošice

-- 14 sedmáků a osmáků strávilo týden v partnerském městě Themar. --

Jde o nepřenosnou zkušenost, kdy mladí lidé
poznávají život v jiné zemi, zbaví se případných
předsudků, naváží přátelství a pochopí nutnost
učit se cizí jazyk.
První prosincový týden prožilo 14 žáků ze 7.
+ 8. tříd černošické školy s doprovodem v německém Themaru. Lidé ze spolku „Themar trifft
Europa“ nám připravili ve spolupráci s místní základní školou velmi zajímavý a na zážitky bohatý
program.
Dojmy, pocity a poznatky našich žáků:
Honza: „…rodiny nás přijaly jako vlastní děti.
Týden mi přišel moc krátký…“
Kačka: „Našla jsem jednu dobrou kamarádku
a poznala spoustu skvělých lidí.“
Marta: „Celý výměnný pobyt byl skvěle zorganizovaný.“
Dominik O.: „Nejvíce mě bavil výlet do solného dolu, překvapilo mě, jak je důl obrovský.
Krásně jsem si procvičil němčinu. Pobyt byl nad
mé očekávání a moc jsem si to užil.“
Ema: „Bylo zajímavé chodit do školy s našimi
vrstevníky.“
Matouš: „Rodina na mě byla hodná, tolerantní
k mé němčině a velice komunikativní. Naposlouchal jsem si němčinu a není tak tvrdá, jak všichni
tvrdí. Našel jsem si nové kamarády, se kterými si
budu psát a možná se i navštěvovat.“
Audrey: „Themar je nádherné městečko
s množstvím památek a zajímavých domů. Bavily mě jak výlety, tak i chození do školy. Neměla jsem problém dorozumět se anglicky, horší

-- Na besedě s pamětníky se diskutovalo o totalitní době. --

to bylo s němčinou – budu se muset začít víc
učit.“
Dominik T.: „Líbila se mi přátelskost a pohostinnost Němců, skoro se vyrovná té hobití.“
Anežka: „Byl to úžasný výlet a klidně bych tu
byla déle.“
Adam: „Pobyt se mi moc líbil a přeji všem
ostatním, aby měli to štestí ho také zažít a zároveň děkuji všem, kteří ho uskutečnili.“
Kristián: „Rodiny byly fajn, naučil jsem se
spoustu nových slovíček.“
Eliška: „Vše bylo naplánováno do puntíku,
přesto to nebyl svazující výlet, který bychom si
neužili. Prošli jsme si město i okolí, poznali prima
lidi, kteří se nám snažili pobyt co nejvíce zpříjemnit. Pak máte pocit, že jste doma a nechce se
vám odjet…“
Z úryvků dojmů a názorů našich dětí na výměnný pobyt zcela jednoznačně vyplývá, že
takovéto akce mají nezpochybnitelný význam.
Vedení školy navázalo úzkou spolupráci s černošickým Spolkem pro partnerství evropských
měst (SPEM) a bude tyto akce podporovat.
V dubnu 2019 přivítáme naše německé přátele
v Černošicích.
Ludmila Zhoufová, ředitelka školy

Besedy s pamětníky
Naše škola se letos poprvé zapojila do projektu
Příběhy bezpráví, který pořádá nadace Člověk
v tísni. Tématem letošního již 14. ročníku byl
ÚNOR 48.
Ve čtvrtek 15. 11. 2018 proběhly v rámci občanské výchovy dvě besedy s pamětníky pro
žáky všech čtyř tříd 7. ročníku. Jako první přijal
pozvání profesor Karel Müller a na druhé besedě si žáci vyslechli příběh rodiny černošických
rodaček - paní Renaty Horešovské a její sestry
ak.malířky Tamary Beranové. Na obou besedách byla přítomna i zástupkyně nadace.
Po zhlédnutí krátkého filmu, který dětem přiblížil zmíněnou dobu v souvislosti s dalším vývojem až do současnosti, hosté povyprávěli, jak
vnímali a prožívali události, které vedly ke komunistickému převratu, z jejich pohledu.
Celá akce byla vnímána žáky i pamětníky velmi pozitivně.
Besedy očima žáků:
Ondra: „…musíme vědět, co se může stát
a vážit si demokracie a svobody.“

z města a okolí
Michaela: „…učíme se porozumět minulosti, ale i současnému světu, jelikož se historie
opakuje a máme se z ní poučit. Taková beseda
donutí většinu žáků se nad sebou zamyslet, protože si uvědomí, že by nemuseli mít tak snadný
život.“
Nicole: „…bylo to dojemné. Cítila jsem mráz
po zádech a málem jsem se rozbrečela. Všechno, o čem paní povídaly, mi pomohlo si uvědomit, co všechno mám a víc si toho vážit. Jsem
ráda, že si na nás udělaly čas.“
Jakub: „Říkám si proč. Proč nevinní lidé trpěli. Proč jsou mezi námi tací, co si očividně nepamatují 40 let komunistické nadvlády a chtějí to
znovu. Je to smutné.“
Pavel: „Myslím si, že to byl velmi silný příběh.
Obě pamětnice byly velmi laskavé. Líbila se mi
komunikace mezi námi a pamětnicemi.“

3x FOTO: archiv ZŠ Černošice

Ludmila Zhoufová, ředitelka školy

Děti dětem na Mikulášských
trzích již potřetí!
Už třetím rokem se naše škola i školní družina
účastní černošických Mikulášských trhů s projektem Děti dětem. Naši žáci vytvářejí různé dárečky, které se v průběhu trhů prodají a za utržené peníze se částečně nakoupí dárky pro děti

-- Škola měla již tradičně stánek na Mikulášských trzích. --

z dětského domova, částečně se peníze využijí
ve škole.
Letošní ročník byl z pohledu tržby zatím nejúspěšnější. Vybralo se 24.000 Kč, za ty jsme již
nakoupili dárky pro děti z Dětského domova Lety
(letos si přály např. sportovní oblečení, fotbalový
dres, panenku nebo auto na dálkové ovládání).
Zbytek financí použijeme na nákup nových knih
do školní knihovny a hraček do školní družiny.
Na trzích jste mohli potkat náš stánek i v městském sále, kde žáci 7. A vedli výtvarnou dílnu.
Děkujeme za podporu rodičům, dětem (které
samy ve stáncích prodávaly) i široké veřejnosti!
Michaela Šlesingerová, tisková mluvčí školy

Deváťáci a páťáci v rolích
Mikuláše, čertů a andělů

-- Deváťáci vzali svou roli zodpovědně. --

Mikuláš chodil jako každoročně i u nás ve škole,
hodným dětem rozdával dárečky a zlobivé musely čertům slíbit, že se polepší. V Mokropsech se
o nadílku postarali žáci devátých tříd, kteří se na
své role pečlivě připravovali. V Černošicích rozdávali dárečky už tradičně žáci 5. C. Doufáme,
že si všechny děti návštěvu mikulášské družiny
užily. A jak viděli svou roli deváťáci?
„Některé děti byly hodné, některé už tolik ne,
ale jejich jedinečné, někdy překvapivé, reakce
byly k nezaplacení.“ Karolína 9.B
„Úplně jsem viděla svůj výraz v první třídě!“
Markéta 9.B
„Byla to zajímavá zkušenost týkající se práce
s dětmi.“ Dana 9.B

Užitečné setkání pro obě strany
Naše setkání se žáky sedmých tříd, ke kterému nás pozvala paní ředitelka školy, v nás vzbudilo naději. Musíme se přiznat, že nebylo jednoduché vzpomínat na mládí prožité ve zločinném režimu, na rok 1948, jeho
čtyřicetileté pokračování a následky té doby pro naši rodinu.
Pozornost a zájem žáků o naše zkušenosti byl pro nás překvapivý.
Nejen že se ptali, ale někteří sami uvedli příklad podobných špatných
zkušeností svých prarodičů. Potvrzuje se, jak je důležité nejen tyto udá-

-- V krabicích od bot se dárky balí dobře. --

Dárky v krabicích od bot
Třídy 5. E a 8. A se také letos zapojily do akce
Diakonie Českobratrské církve evangelické nazvané Krabice od bot. Asi do dvaceti různých
krabic od bot děti doma zabalily nejrůznější
hračky. Někteří darovali hračky, ze kterých už
vyrostli, jiní koupili věci úplně nové. Na každé
vánočně zabalené krabici bylo napsáno, zda se
dárek hodí pro děvče, nebo pro chlapce (a také
jejich věk). Ze školy byly krabice odvezeny na
sběrné místo v Mníšku pod Brdy. Odtud je Diakonie rozváží do sociálně nejslabších rodin v severních Čechách.
Jana Sluková, pedagog

losti popisovat, ale v rodinách o nich hovořit. Uvedenými konkrétními
příklady připomínat, čeho je i vlastní národ schopen. Jak je nebezpečné, pokud se lidé nezajímají o situaci ve společnosti a nechají sebou
manipulovat.
Musím dodat za všechny ostatní, kterých je mnoho, názor Filipa:
„Bylo to lepší, než to číst v učebnicích“ a ještě Adama: „Beseda mě
velice zaujala, protože jsem mnoho věcí nevěděl“.
Za ČeSpoLet
Renata Horešovská
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Ježíškova vnoučata v MŠ Karlická
Tento krásný projekt propojuje osamocené lidi v domovech důchodců
a v předvánočním čase plní jejich vánoční přání. Většina obyvatel domovů
pro seniory nemá žádnou rodinu ani nikoho, kdo by s nimi trávil adventní
čas, vánoční dárek nedostali mnohdy roky a období svátků je pro ně spíš
časem prázdnoty než radosti.
A tak babičky a dědečkové prozrazují svá přání. Někdy jde o skromné
věci za pár korun, jindy zas o splnění snu, na který nestačí jen peníze, ale
čas ano. Na internetové stránce je volně přístupná databáze dárků a přání opuštěných seniorů, každý se zde může stát Ježíškovým vnoučetem
a pomoct lidem, kteří si toho moc váží a mnohdy to pro ně znamená úplně
všechno. A tak se také celá naše školka stala Ježíškovým vnoučetem.
Když se naše školka dozvěděla, že projekt našel způsob, jak doručit
drobné vánoční dárečky do všech domovů pro seniory a dalších zařízení
a chce ke každému dárečku přidat vlastnoručně dělané přání od dětí, ani
chvílí jsme neváhali! Před Vánoci je velmi stresové období, a i když času
bylo málo, stihli jsme to.
S dětmi jsme si povídali o tom, co je v tomto vánočním čase důležité
a že každý z nás může udělat někomu radost i maličkostí. Celá školka se
zapojila, děti vyráběly přáníčka, které dostane nějaký dědeček či babička

FOTO: archiv MŠ Karlická

-- Děti připravily přáníčka pro seniory. --

v domově důchodců. Každé dítě se stalo součástí něčeho velkého, co má
smysl. A naše školka doručila do organizace s láskou vyrobených krásných 98 vánočních přáníček.
Klaudie Filípková, učitelka MŠ Karlická

Naše děti opět na ledě
Tak jako v loňském školním roce, jsme dostali
nabídku zúčastnit se kurzu bruslení na zimním
stadionu. Zájem rodičů i dětí ze tříd Krtečků
a Lvíčat byl velký. Od října do prosince tak děti
absolvovaly pod odborným vedením zkušených trenérů celkem deset lekcí.
Pro někoho byly začátky těžké, ale postupem času ubývalo pádů, děti získávaly stále
větší a větší jistotu a odhodlání se zdokonalovat. Velkým pomocníkem byly pro některé děti
pomocné hrazdičky, ale i ty postupem času
odkládaly. Tréninky velmi rychle utekly a všem
nám bylo líto, když nastala poslední hodina.

Velké poděkování všem rodičům, kteří nám
ochotně pomáhali při odvážení batohů s bruslemi na stadion a následné pomoci při zavazování bruslí. Bez jejich pomoci by bruslení
nebylo tak vydařené. Doufáme, že i v příštím
školním roce dostaneme tuto nabídku a bruslení se stane našim pravidelným kurzem tak,
jako plavání. Děkujeme též paní Andrštové
za nabídku kurzu a všem trenérům za vřelý
přístup.
Dana Secká, učitelka MŠ Karlická
-- Děti se učí bruslit opravdu rychle. --

2x FOTO: archiv MŠ Karlická

-- Hodiny si děti náramně užívají. --

Leden v MC Mraveniště
4. 1. - Z papíru vyrobíme tři krále
11. 1. - Vyrobíme si z papíru veselé zimní čepice
18. 1. - Lapač snů
25. 1. - Z papíru rukavice
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 Bára Kružel
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ROZSVIŤME
ČESKOU REPUBLIKU
Dne 12. prosince nás ve třídě Sluníček navštívili zástupci
Nadačního fondu IMPULS, který dlouhodobě podporuje pacienty s roztroušenou sklerózou. Dvě děti z naší třídy vyhrály
ve výtvarné soutěži „Rozsviťme Českou republiku.“ Byly jim
předány ceny a proběhl i krátký program v rámci osvěty o této
nevyléčitelné nemoci. Při té příležitosti si všechny děti mohly vyzkoušet, jak se tito nemocní cítí. Mockrát děkujeme, že
jsme se mohli zapojit do projektu!
Třída Sluníček

z města a okolí

Ohlédnutí za oslavami 100. výročí republiky a demokracie
V roce 2018 jsme v Černošicích slavili
100. výročí republiky a demokracie.
S tím byly spojeny mnohé akce v průběhu celého roku, organizované městem
i spolky a aktivními jednotlivci. Stoleté
výročí naší republiky a zároveň oslavy
demokracie jsme si tak připomněli hned
několikrát. Všechny akce, které se do
oslav zapojily, byly sjednoceny logem
MĚ100, jehož autorkou je Bára Nováková. Ještě jednou děkujeme všem, kdo se
do oslav jakkoliv zapojili!
FOTO: Vladimír Dousek

-- V Den české státnosti, tj. 28. 9. 2018 byla z iniciativy Černošické Společnosti Letopisecké zasazena Lípa republiky. Slavnostní odpoledne se konalo v areálu mokropeské školy, vystoupila řada
místních osobností, během programu byl mj. i odhalen Masarykův citát „Vědění je moc“. --

FOTO: Petr Kubín

FOTO: archiv H. Trnky

-- Do oslav se zapojili i tenisté, kteří zároveň oslavili i své 110. výročí! --- První akcí, která zahájila rok plný oslav, byl tématický večer nazvaný 90 minut s TGM a 1. republikou
v Club Kině, jehož organizace se ujaly Michaela a Magdaléna Voldřichovy. --
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FOTO: Vladimír Dousek

-- Černošická Společnost Letopisecká uspořádala v komunitním centru MaNa výstavu
„Naše spolky“, která mapovala historii spolkové
činnosti v Černošicích. --

-- Slavnostní fireshow na závěr Mariánské pouti... --

-- Emanuel Otavský slavil výročí hned dvě v Mokropeské kapličce uspořádal výstavu fotografií „Přírodou a krajinou České republiky“,
která byla jeho pátá, tedy půlkulatá. -FOTO: Emanuel Otavský
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FOTO: Petr Kubín

z města a okolí
FOTO: Tomáš Kratochvíl

-- Výročí sto let od založení naší republiky jsme oslavili i pohybem. Na Černošickém běhu se běželo k poctě sta černošických osobností. -FOTO: archiv TJ Sokol Černošice

-- V černošickém Sokole se pro Všesokolský slet nacvičily tři skladby – Cirkus (starší žactvo), Ženobraní (ženy) a Princezna republika (věrná garda –
senioři). Ještě před „sletem“ cvičenci vyrazili na župní slet do Komárova, kam některé spoluobčany, převážně z řad seniorů, vzali na výlet s sebou. --

JAZZ – FOTO: Michal Strejček

-- Vrcholem Jazzfestivalu 2018 byl koncert kapely
4TET – velkolepá oslava, jak má být… --
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FOTO: Petr Kubín

-- Jediný, kdo se podivoval nad oslavami demokracie, byl Císař Karel IV. v rámci Královského průvodu - pro něj osobně to musela být vskutku
neblahá situace;-) --- Fotograf a kameraman Vladimír Dousek uspořádal v Mokropeské kapličce výstavu svých fotografií
„Černošice 1918-2018“. Srovnávací fotografie
jsou součástí i stejnojmenné knihy, kterou pan
Dousek vydal ke 100. výročí založení Československé republiky. --

FOTO: Vladimír Dousek

-- I organizátoři Letního kina se rozhodli
zohlednit 100. výročí republiky a demokracie
v dramaturgii, tedy ve výběru filmů - Anthropoid, Milada, Fimfárum a Hej Rup - zajímavé
příběhy, které různým způsobem mnohé
vypovídají o české společnosti. -FOTO: archiv iniciativy Na Nohou
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FOTO: archiv JSDH Mokropsy
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FOTO: Hana Novopechová

-- Černošický ples ve stylu první republiky se konal
v Hale Věry Čáslavské v Den boje za svobodu
a demokracii, tj. 17. 11. 2018. --

FOTO: Petr Kubín

-- Průvod krojovaných účastníků od kapličky na Masopustní náměstí, kde se konaly Májové slavnosti. --

-- Oslavy 115. výročí založení Mokropeského
hasičského sboru byly krásnou ukázkou toho,
jak se vše vyvíjí - ke zhlédnutí byla hasičská
technika, mj. historická koňská stříkačka, ale
také ukázka, jak se hasil požár před sto lety... --

FOTO: Michael Vlček

-- Cvičení jógy u Berounky... --
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-- Jak to celé začalo? Členové Komise pro spolkovou činnost a komunitní život svolali začátkem
roku zástupce místních spolků a veřejnost na
společné setkání do Club Kina, kde se diskutovalo
nad formou a celkovou koncepcí oslav. Slavnostních akcí, které připomněly důležitost svobody
a demokracie, byla v Černošicích v průběhu roku
2018 celá řada - sportovalo se, hrálo, zpívalo,
tančilo, ..., zapojily se všechny generace! --

FOTO: Petr Kubín

FOTO: Petr Kubín

-- „živý obraz“ u Sokolovny... Odpoledne před Dnem vzniku Československa jsme se sešli, abychom vzpomněli ty, kdo za naši vlast položili život. Procházku po Černošicích /Památku padlým/ uspořádala iniciativa Na Nohou v čele s Markem Jeřichou. -FOTO: Ivan Látal

-- Ateliér Hany Bláhové uspořádal u příležitosti oslav 100 let republiky
výstavu obrazů „Maluji, malujeme, malují“. -FOTO: archiv H. Bláhové

-- Základní umělecká škola se připojila ke 100. výročí vzniku republiky slavnostním koncertem, který proběhl v říjnu v městském sále na Vráži. Představily se
všechny tři obory s tvorbou českých autorů. Interprety byli tentokrát nejen žáci,
ale i učitelé. --
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-- Na svátek patrona skautů, sv. Jiří, proběhla
v městském sále na Vráži vzpomínková akce místní skautské organizace, při které se zde setkalo
několik skautských generací. Také se promítal film
Skauti bez lilie. --

FOTO: archiv skautů

FOTO: archiv ZŠ Černošice

FOTO: Michal Strejček

-- V rámci školní akademie „Století
očima dětí“ si žáci se svými učiteli
připravili scénky, písničky a filmy zachycující nejrůznější významná data
a události českých a československých dějin posledního století. --

-- I devátý ročník tradičního festivalu
BUKIFEST věnovaného Michalu Bukovičovi byl zařazen do oslav. --
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FOTO: Petr Šmerák

FOTO: Bára Malá

-- Jubilejní desátý Fashion Piknik se inspiroval módou První republiky... --

Kalendář akcí na oslavu 100 let republiky a demokracie
v roce 2018 v Černošicích

-- Setkání s netopýry u Berounky - netopýří dílnička pro děti, netopýří poradna, krátké přednášky
o životě netopýrů, večerní vycházka za lovícími
netopýry do parku na Vírku a k černošické
lávce, přednáška o mapování netopýrů pomocí
ultrazvukového detektoru, pořízení a vyhodnocení
nahrávek. Výsledek? Byly zjištěny čtyři druhy netopýrů - rezavý, večerní, vodní a hvízdavý. Na zdraví
netopýrům, Černošicím i republice!:-) --
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Datum

Akce

Organizátoři

11. 3.

90 minut s TGM a 1. republikou v Club Kině

M. a M. Voldřichovy + město

22. 4.

Fashion Piknik X.

BB crew

24. 4.

Film Skauti bez lilie v městském sále

skauti (P. Wolf)

12. 5.

115. výročí založení hasičského sboru

SDH Mokropsy

13. 5.

Májové slavnosti na Masopustním náměstí

město

23. - 27. 5.

JAZZ festival

o.s. JAZZ Černošice

2. 6.

Dětský den + Královský průvod

město

9. 6.

Župní slet v Komárově (výlet pro seniory)

Sokol

11. 6. od 16h

Setkání s netopýry u Berounky

Ekocentrum Nyctalus

14. 6.

Školní akademie na téma 100letí očima dětí

ZŠ

16. 6. od 15h

MČR modelů SMART na zimním stadionu

L. Apeltauer a Model klub

23. 6. od 9:00

Cvičení u Berounky na Mezinárodní den jógy

M. Vlček, Klub FF ad.

23. 6.

110. výročí tenisu

tenisté (H. Trnka)

23. 6. - 24. 7.

Černošice 1918-2018, výstava v kapličce, Vladimír Dousek
vernisáž 23. 6. od 17 hod.

21. - 22. 7.

Mezinárodní soutěž halových modelů na ZS

L. Apeltauer a Model klub

25. 7. - 15. 8.

Přírodou a krajinou ČR - výstava v kapličce

Emanuel Otavský

9. - 12. 8.

Naše spolky - výstava v MaNě

ČeSpoLet

11. - 12. 8.

Mariánská pouť

město

18. 8. - 8. 9.

Atelier H. Bláhové ke 100. výročí republiky

Hana Bláhová

30. 8. - 2. 9.

Letní kino ve Sportparku u Berounky

Na Nohou

7. 9.

Bukifest v Club Kině

město + M. a M. Voldřichovy

22. 9.

Černošický běh

Pánkovi a Kratochvílovi

28. 9.

Strom republiky - vysazení pod školou TGM

ČeSpoLet

28. 9.

Svatováclavské setkání

město

20. 10.

Slavnostní koncert ZUŠ v městském sále

ZUŠ

27. 10.

Poznávací "procházka" / památka padlým

Na Nohou

17. 11.

Černošický ples v Hale Věry Čáslavské

město, Sokol, Farovi ad.

do 30. 9.

Fotosoutěž

město
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Víceletá gymnázia – ano či ne?
14. listopadu proběhla v podkrovní třídě mokropeské budovy ZŠ již třetí
beseda organizovaná Spolkem přátel černošické školy. Tématem byla
tentokrát víceletá gymnázia z hlediska žáka základní školy a jeho rodičů.
Je pro dítě vhodné se na ně již v 5. nebo 7. třídě hlásit? Nebo je lépe počkat do 9. třídy, kdy se mladý člověk již určitě lépe vyprofiluje? Z pohledu do zaplněné třídy bylo jasné, že tyto otázky rodiče opravdu zajímají.
Pozvání na besedu přijali paní Jana Hrkalová, ředitelka Gymnázia Oty
Pavla v Radotíně, pan Bohumil Kartous, expert neziskové organizace
EDUin, a paní Romana Zemanová, výchovná poradkyně ZŠ Černošice. Každý z nich pronesl krátký příspěvek a odpověděl na četné dotazy
z publika.
Jak se dalo čekat, výsledkem večera nebylo jednoznačné doporučení „hlásit se“ či „nehlásit“, ale komplexnější pohled na problematiku.
Bohumil Kartous zdůraznil, že ačkoliv sám nepokládá brzké odchody
žáků z kolektivů na základních školách za celospolečensky prospěšné,
z hlediska jednotlivce převažují výhody studia na víceletých gymnáziích.

Ukázkové tréninky gymnastů
a gymnastek z K-sport-gym

Gymnázia totiž nabízejí hlubší vzdělání a kladou důraz na všeobecnost,
což s ohledem k rychlým změnám na trhu práce může v budoucnu znamenat jasné plus. Kdo z nás ví, co bude potřeba umět za 20 let?
Na druhé straně, jak vysvětlily Jana Hrkalová a Romana Zemanová,
vstup na víceleté gymnázium je třeba pečlivě vážit s ohledem k momentální zralosti a připravenosti dítěte. Pro ty nejzvídavější z nich, které na
základní škole dosahují bez většího úsilí výborných výsledků (možná se
tam tak trochu nudí) a zároveň jsou osobnostně dostatečně vyspělé, je
to určitě ta pravá volba. Jinak ale nemá smysl dítě vytrhávat z prostředí,
ve kterém se cítí dobře a které ho rozvíjí. Často jde především o ambice
rodičů, které mohou dítěti uškodit a od kvalitního vzdělání ho v konečném důsledku spíš vzdálit. V takových případech je nepochybně lepší
rozhodnutí ohledně dalšího studia odložit do vyšších ročníků ZŠ.
Zájem černošické veřejnosti o vzdělávací problematiku organizátory
besed velmi těší. V zimních měsících roku 2019 se chystají další setkání
k tématům bezprostředně souvisejícím s rozvojem černošické ZŠ.
Pavel Cejnar,
člen Spolku přátel černošické školy

FOTO: M. Paříková

Ve dnech 10. a 12. prosince proběhly závěrečné tréninky sportovní gymnastiky, které byly zároveň ukázkovou hodinou pro rodiče, kde mohly děti
předvést, co se od září naučily. Děti předvedly své dovednosti na air-tracku, přeskoku a kladině.
Všem dětem a rodičům děkujeme za přízeň, a budeme se těšit na další
tréninky, které budou v Hale Věry Čáslavské zahájeny 7. ledna. Začneme
se pilně připravovat na teamgymový závod JojoCup, který se bude konat
již 2. února v dobřichovickém JojoGymu.
Naše nejmenší děti pak zakončily tréninky ukázkovou hodinou v sále
na Vráži, kde cvičíme každou středu dopoledne a čtvrtek odpoledne. Do
dopolední skupiny ještě přijímáme nové zájemce (ročníky 2015-2016 –
děti cvičí v doprovodu rodičů). Všem přejeme krásné Vánoce a hodně
úspěchů do nového roku.
Karolína Mrázová a kolektiv trenérek K-sport-gym.
Kontakt: 602 836 226, mail: karolina.sportgym@gmail.com
2x FOTO: archiv K-sport-gym

Předvánoční humanitární sbírka
Další humanitární sbírka pro Diakonii Broumov se vydařila. Děkujeme
všem, kteří přinesli věci pro potřebné. Poděkování patří rovněž obyvatelům Domu s pečovatelskou službou za milé přijetí a především za
trpělivost. Odvoz se tentokrát zpozdil, a tak jsme DPS narušili pondělní
výuku univerzity 3. věku. A děkujeme za pomoc při sbírce i brigádníkovi Vítkovi.
Milena Paříková, členka rady města

inzerce
-- Na ukázkových lekcích dívky předvedly, co všechno již umí. --
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Mikuláš v Sokole

FOTO: archiv Sokola

I letos zavítal do Sokola Mikuláš se svými pomocníky – anděly a čerty, a to
hned dvakrát. Dopoledne se přišel podívat na nejmenší děti a odpoledne
na ty o něco starší. Za své celoroční cvičení byly děti obdarovány sladkou
odměnou.
Další fotografie najdete na www.sokolcernosice.cz.
Petra Frydlová,
Sokol Černošice

inzerce

Atletika Černošice
Nový sportovní klub
Tréninky pro děti i dospělé
Přihlášky a informace na webu

info@askcernosice.cz
www.askcernosice.cz
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PODĚKOVÁNÍ
TJ Sokol Černošice děkuje panu Ant. Hykšovi za Medailon plaveckého oddílu Sokola Černošice. Tento oddíl působil v letech 1954/55
až 1964/65.
Původní sokolská kronika byla asi nenávratně ztracena, a tak text
Medailonu s četnými fotografiemi mapuje určitou část historie Sokola Černošice, byť působil už pod hlavičkou nástupnické organizace
ČSTV.
Děkuje
Hana Fořtová

z města a okolí

-- Nejmenší děti při náborové akci „Pojď hrát hokej“. --

O černošickém hokeji
Přelom roku je vždy určitým bilancováním. I když
… pro zimní sporty je „rokem“ spíše sezóna od
září do dubna. Přesto je dobré si na začátku nového roku připomenout, co se v minulém roce
podařilo nebo naopak a kam směřovat v dalším
roce. Když začínáme s povídáním s Martinem
Jůzkem, předsedou výkonného výboru SK
Černošice a ředitelem klubu, nevyhneme se
vzpomínání.
Jak to tady bylo dříve. A že je to teprve 16 let,
kdy byla hala zimního stadionu zastřešená. Díky
tomu se hokejový klub rozrostl do velké sportovní organizace, kde nyní působí přes 250 registrovaných hokejistů všech věkových kategorií.
Konečně se začíná zúročovat soustavná práce s nejmenšími dětmi. Líbí se mu v poslední
sezóně starší i mladší žáci, kteří nyní úspěšně
bojují v soutěži například se Spartou a Slavií.
Radost mu dělá také dorost. A v přípravkách (tj.
děti do 4. třídy) je nyní spoustu šikovných dětí.
Třeba je mezi nimi i talent, který naváže na úspěchy dosavadních nejslavnějších černošických
hráčů Vladimíra Kobranova, mistra světa z roku
1949 a Marka Loskota, několikanásobného
mistra světa v inline hokeji. „To se ale ukáže až
po letech. Hlavním cílem u dětí není výsledek,
ale dobrá hra, týmová spolupráce, respektování
sebe navzájem ale i určitého řádu, což může být
pro současné děti někdy i trochu obtížné, ale
zároveň potřebné,“ říká Martin Jůzek.
Úspěch mužů
Dospělé týmy na tom podle Martina Jůzka

3xFOTO: archiv SK Černošice

nejsou o nic hůře. „A“ tým mužů, který hraje ve
4. nejvyšší české ligové soutěži – v Krajské Lize
Mužů (KLM), obhajuje loňský titul. Cílem pro
vedení klubu je postup do play-off. Tam už se
- jako v ostatních hokejových soutěžích - začíná
„hrát od nuly“.
A o srdcařském „B“ týmu mužů, kde se potkají hokejisté různých generací, byl nedávno
v Informačním listu celý článek.
Kromě nich je na černošickém zimním stadionu domácím týmem také hokejový tým
Solopisky.
Vize pro rok 2019
„Prioritou klubu však i nadále zůstává příprava
dětí,“ zdůrazňuje Martin Jůzek. Děti nyní začínají
hrát hokej dříve, než tomu bylo v předešlých generacích, kdy se specializovaly děti na sporty až
v pozdějším věku. Do přípravky začínají chodit
kolem 5 let (někdy už dokonce ve 4 letech). Do
7 let probíhají tréninky formou her, děti se také
učí "fungovat" v týmu.
„Nadále budeme pokračovat i v dalších aktivitách jako je bruslení škol a školek z okolí, která
prakticky zaplní celá dopoledne. Druhým rokem
pořádáme ukázkovou lekci bruslení zdarma pro
předškoláky a první třídy okolních základních
a mateřských škol,“ vysvětluje Martin Jůzek.
„A nesmíme zapomenout na bruslení pro veřejnost, které je díky podpoře města dokonce
třikrát týdně.“ Takže z pohledu sportu podle něj
nic světoborného. U dětí je cílem dobrá týmová
hra a u dospělých zmíněný postup do play-off.

-- Záběr na střídačku Solopisk při utkání. --

Jak jsme na tom celkově?
Když se zamyslí nad celkovou situací, je odpověď už složitější. „V současné době sportovní
klub kromě sportovní činnosti provozuje i zimní
stadion, což je dost náročné. Vyžaduje to spojení mnoha profesí a v Čechách je to netypické, takových klubů je jen pár,“ popisuje Martin
Jůzek. „Sportovní činnost mají na starost trenéři
- máme deset licencovaných trenérů, z toho čtyři profesionály. A o provoz haly se stará dalších
zhruba 15 lidí.“ Je to spousta starostí, zvláště
když se klub snaží, aby se i prostředí zimního
stadionu postupně vylepšovalo a děti měly lepší
zázemí.
„Přijďte se k nám podívat na zápas A týmu
nebo přiveďte své děti do náboru. 24. ledna
od 15 hodin budeme mít opět větší akci pro
nově příchozí děti Pojď hrát hokej!,“ zve Martin
Jůzek.
Za SK Černošice
Hana Bláhová

-- Starší a mladší žáci (děti ročníků 2005-2008) na soustředění v Milevsku, kde byli spolu před zahájením sezóny. --
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Přehled akcí v Černošicích

leden
6. 1.
9. 1.
13. 1.
17. 1.

18. 1.

19. 1.
17. 1.
21. 1.
25. 1.
26. 1.
27. 1.

Tříkrálový koncert – Pražští pěvci a Černošická komorní filharmonie
Historické dokumentární drama Poslední útěk Jeronýma Pražského – promítání filmu
Dobytí Severního pólu – tradiční vycházka se Sokolem
Hokr show – koncerty dětí z Hudební školy Pavla Hokra a Střediska volného času Všenory.
Zazní populární písničky, lidovky i rockové skladby v podání mladých klavíristů, kytaristů
a flétnistů.
Narozeniny a jiné vylomeniny - oslava narozenin všech, kteří se narodili v lednu – kdo má
v lednu narozeniny, dorazte do Clubu, drink a malá pochutina zdarma. Music, movies, music
show and dancing – nebude chybět.
Well - being dance - 90´th - Heavy Bizár present Well - being Dance - with Dj Muerto.
Přijďte se pobavit a zatancovat si na největší hity 90. let. Výborné drinky, výborná obsluha,
představení nových drinků. Hraje Dj Muerto.
Hokr show
Občanská akademie: senátor Marek Hilšer
Jiří Schmitzer – koncert
Hudba Praha Band – koncert
Podvečer horkých zimních nápojů - neočekávaná nabídka horkých zimních nápojů, které
Vás zahřejí a potěší v nedělním odpoledni. Přijďte ochutnat a potěšit svoje tělo a duši.

18.00, kostel Nanebevzetí Panny Marie
19.00, Modlitebna Církve bratrské
14.30, sraz na konci ul. Husova

Mika Ross Band (CZ/UK) – koncert
Hokr show
Hokr show
Chantal Poullain – šansony
The Led Farmers – koncert

20.00, Club Kino
Club Kino
Club Kino
20.00, Club Kino
20.00, Club Kino

18.30, Club Kino

20.00, Club Kino

20.00, Club Kino
Club Kino
19.00, Club Kino
20.00, Club Kino
20.00, Club Kino
16.00, Club Kino

únor
2. 2.
6. 2.
7. 2.
8. 2.
10. 2.

FOTO: www.ceskatelevize.cz

-- Tvůrci filmu se soustředili na poslední fázi Jeronýmova života. --

Historické dokumentární drama
Poslední útěk Jeronýma Pražského
Kdy: 9. ledna v 19.00
Kde: modlitebna Církve bratrské
Historické dokumentární drama Poslední útěk
Jeronýma Pražského je natočeno režisérem Lubomírem Hlavsou v koprodukci České televize.
Tvůrci se soustředili na poslední fázi Jeronýmova života, snažili se, aby film nebyl informačně
chudý. Pro režiséra Hlavsu je typické, že jeho
filmy nejsou jen historickou rekonstrukcí, záměrně používá určitou míru fabulace a nadsázky.
I u tohoto filmu jej více než historická fakta zajímá poselství, které sice Jeroným Pražský hlásá
společně se svým přítelem Janem Husem, ale
přece jen jinak, protože je od Husa povahově
velmi odlišný. Zatímco Mistr Jan Hus je pro vět26

šinu lidí jakousi nedostižnou ikonou, Jeroným
jako by spíš patřil do současnosti. Je více mužem „z masa a kostí“. Přiznává například, že celý
život zápasí se strachem, že má sklony k prudké
vznětlivosti apod. Film tak divákům přibližuje život neobyčejného filozofa a mučedníka. Přesto
se v Jeronýmovi jedná o osobnost, která spolu
s Husem zahýbala celou Evropou.
Je rovněž patrné, že záměrem režiséra bylo,
aby historický příběh měl přesah do dneška.
V případě Jeronýma Pražského nechtěli tvůrci
jen oprášit nějakou zapomenutou osobnost českých dějin, ale také připomenout, že v historii
Čech a Moravy se už po staletí v principu opakují různé klíčové události a je na každém člověku,

jak se k nim v daném okamžiku postaví.
Srdečně zveme na veřejné promítání filmu
„Poslední útěk Jeronýma Pražského“ a následnou diskuzi s režisérem Lubomírem Hlavsou,
které se uskuteční ve středu 9. ledna od 19
hodin v modlitebně na Vráži, Hradecká 2192
(vstup volný).
Hrají: Ondřej Vetchý, Jitka Čvančarová, Petr
Kostka, Alois Švehlík, Pavel Rímský a další. Režie: Lubomír Hlavsa.
Za Církev bratrskou zve
Petr Grulich

z města a okolí

Mike Ross Band (CZ/UK)

FOTO: archiv M. Rosse

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.
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 pídi/stopě této cesty. „Prostě muzikant namočený
až po uši v soulu a vypálený/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 Club Kině nebo 180 Kč před
koncertem.
Pavel Blaženín

-- Do historie dějin blues vás vezme na svém koncertě
Mike Ross s kapelou. --

Hudba Praha band

FOTO: archiv kapely

-- Hudba Praha band hraje kromě vlastní tvorby i hity kapel Hudba Praha a Jasná páka. --

Chantal Poullain zpívá Šansony

Kdy: sobota 21. ledna od 20 hodin
Kde: Club Kino
Poslední lednovou sobotu zavítá do Club Kina skupina Hudba Praha
band. Kapela, která vznikla jako pokračování zaniklé Hudby Praha.
Její bývalí členové Vladimír Zatloukal a Jiří Jelínek se rozhodli pokračovat v jejím duchu a přizvali do kapely bubeníka Ludvíka Emana
Kandla, který nahrál s Hudbou Praha čtyři stěžejní řadové desky.
Dále společně oslovili Zdeňka Hnyka, populárního moderátora Radia 1, který se jako host chopil mikrofonu. Dívčí vokály zpívají Lucie
Jandová a Hanka Pospíšilová, na saxofon hraje Kuba Douda.
Hudba Praha Band hraje největší hity Jasné páky a Hudby Praha jako Paralet, Ryba Badys, Špinavý záda, Pal vocuď, Cizej chlap,
Holka Tonka, To tak, Marihuana, Máma táta, Můry, Lunapark, Zákon
o zachování energie… Máme připraveny i nové písně a těšíme se na
setkání s vámi. Rokenrolu nazdar!
Vstupenky na koncert obdržíte v předprodeji (v Club Kinu) v ceně
200 Kč, na místě před koncertem za 250 Kč. Senioři platí 200 Kč.
Pavel Blaženín

FOTO: archiv Ch. Poullain

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, s 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
s 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 za 250 Kč, na místě před
koncertem 300 Kč.
Pavel Blaženín
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Mat Long trio - nová hvězda (rising star) britského blues
FOTO: archiv M. Longa

-- Kytara, baskytara, bicí a zpěv - to je česko-britské bluesové trio Mata Longa --

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 Mat 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 za 150 Kč, na místě před
koncertem 180 Kč.
Pavel Blaženín

Občanská akademie Černošice informuje…
Bilance po dvou měsících
Projekt Občanské akademie je plánován na
léta. Takže dva měsíce je relativně krátká doba.
Nicméně, od prvého kurzu 17. 10. 2018 se toho
hodně událo. 307 aktivních účastníků hovoří za
vše. Další údaje najdete v infografice.
Nebyli jste při tom?
Nevadí, pokusíme se alespoň stručně na vás
přenést dojmy a nadšení účastníků některých
kurzů.
Řinčení střepů...
Doslova takhle lze popsat úplně prvý kurz.
Bylo to o práci s odvahou, o změně v životě. Fotky mluví za vše. Důležitější ale je, co si účastníci
odnesli a co to přineslo pro jejich život. Cituji
z reakce účastnice M.S. těsně po kurzu:
„Musím říct, že nikde jinde se mi nepoštestilo
chodit po střepech jako tady v akademii. Zážitek

to byl silný a neopakovatelný. … Samotné finále
bylo překonat svůj strach a přejít po koberci střepů. Netušila jsem, že v sobě najdu vůbec odvahu. Vyplatilo se! Co dodat na závěr – popřát
akademii další kurzy, které se vryjí hluboko do
paměti. Já sama se těším na další!“
A ještě reakce účastnice R.Z., kterou zaslala
3 týdny po kurzu:
„… závěrečná praktická ukázka po střepech
… mi pomohla v překonání nějakého vnitřního
strachu, který se týká strachu ze změn a zřejmě
i strachu z bolesti. 2 roky jsem odkládala vážnou operaci očí a minulý týden mi odoperovali
už druhé oko a vše jsem zvládala velmi dobře,
…, ale už nyní vidím podstatně lépe než před
kurzem.“
Včely live – jak se ukládají k přezimování
Stejně tak nadšeně informují účastníci i lektoři dalších kurzů. Pan Sojka, lektor kurzu Jak
4x FOTO: archiv OA

-- První krok po střepech je nejtěžší. -28

-- Tréninku paměti se zúčastnili příslušníci
čtyř generací. --

se včely chystají přezimovat byl nadšen z reakce
dospělých i dětí na kurzu a tím, že dva účastníci
mají chuť začít chovat včely.
Kurz portrétní fotografie
Adepti na profesionální fotografy pod vedením
paní Veroniky Kurelové si užili kurz portrétní fotografie, a hlavně prožili sobotní půlden v tvůrčí
atmosféře. Účastnice kurzu M.Š. napsala lektorce:
„… moc děkuji. Za sebe jsem si kurz užila na
100 %. … Krásnou a příjemnou atmosféru, pod

-- Odvaha není jen výsadou hrdinů z TV seriálů. --
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The Led Farmers (Irsko)

-- Irská kapela The Led Farmers -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 obsáhlý - 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.
Srdečne Vás zveme na tento hudební bonbónek do černošického Club
Kina v neděli 10. 2. od 20.00. 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

-- Chcete vychovat děti? Vychovejte rodiče! Paní Ottomanská v akci. --

Vaším vedením, jsme si vytvořili společně, prostě nádherná část sobotního dne. Ještě jednou
moc děkuji a těším se na další Váš kurz.

Mazancové, neboť udržet pozornost a chuť do
práce tak velkého počtu účastníků, a tak rozdílného zaměření, je opravdu mistrovský kousek.

Psychopati mezi námi
Charismatického psychiatra Radkina Honzáka si přišlo poslechnout 60 účastníků, s ohledem na kapacitu MaNa jsme několik desítek
zájemců museli odmítnout. Slibuji: Příště si zamluvíme větší prostory a podle možností přednášku zopakujeme.

Co nás čeká dál?
Popis dalších realizovaných akcí najdete na
webu Akademie, kam zážitky z jednotlivých akcí
postupně doplňuji.
V lednu nás čeká ještě několik přednášek
a workshopů z podzimního semestru, druhý kurz
pro fotografy, přednáška senátora Marka Hilšera
a kurz pro maminky, které se chtějí dostat zpět
do práce. Tento kurz plánujeme s hlídáním dětí

Děti potřebují hranice
Přednáška byla asi určena pro mladé rodiče,
ale zkušenosti a laskavost, se kterou paní Ottomanská prezentovala své zkušenosti, nadchly
i příslušníky starší generace. Že by někteří prarodiče chtěli při výchově vnuků dohnat to, co
zanedbali na svých dětech?

v dopoledních hodinách, tak nám držte palce, ať
vše dobře klapne.
Jarní semestr 2019
Jarní semestr proběhne v době od 4. 3. do
14. 6. 2019. Již teď připravujeme program
a sbíráme nápady na akce, které Vás zajímají.
Máte nápad? Postrádáte něco v nabídce
Akademie Černošice? Tak nám to napište! Rádi
všechny vaše nápady zohledníme.
Václav Vojtěch, Akademie Černošice,
773871718, www.AkademieCernosice.cz

Infografika Akademie Černošice 17. 10. - 10. 12. 2018

Trénink paměti
V tomto období začal i první cyklus 3 workshopů Trénink paměti. Překvapením byl velký zájem
„na poslední chvíli“. 19 účastníků zcela naplnilo
klubovnu v bývalé hasičárně. Podle slov spokojených účastníků se podařilo motivovat všechny
generace – od mládeže až po seniory. Zde je
potřeba vyslovit kompliment trenérce Hance
29
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Finanční pomoc pro rodiny s vážně nemocným dítětem
Dvě rodiny z Černošic a dalších sedmdesát šest z Prahy-západ již dostalo finanční podporu nadace Dobrý anděl, která
pomáhá také rodinám, v nichž se dítě potýká s vážným onemocněním. Díky každoměsíčním příspěvkům dárců – Dobrých andělů – mohou všechny těžkosti zvládat lépe alespoň
po finanční stránce. Pomozte najít další rodiny, které tuto
podporu potřebují!
„Dětí s vážným onemocněním, jejichž rodiny by potřebovaly finanční
podporu, je mnohem více. Rodiče často neví, že u nás mohou o příspěvek požádat. Naší snahou je, aby se tato informace co nejvíce rozšířila,“ říká Petr Sýkora, spoluzakladatel nadace Dobrý anděl. „Některým
rodinám poradí lékaři či sociální pracovníci přímo v nemocnici, jiným
pomoc doporučí pacientské organizace. K mnohým z nich se ale i přesto tato informace nedostane,“ dodává.

mocněl rakovinou jeden z rodičů. Za šest let fungování nadace podpořili dárci více než šest tisíc rodin z celé České republiky.
Jak můžete pomoci právě vy?
Pokud máte ve svém okolí rodinu s takto vážně nemocným dítětem,
neváhejte jí pomoc nadace doporučit. Kontakt je velmi jednoduchý –
stačí zavolat nebo napsat e-mail a pracovníci již zajistí vše potřebné.
Důležité je nebát se ozvat, Dobří andělé rodinám rádi pomohou.
Staňte se i vy Dobrým andělem.
Stačí krátká registrace na www.dobryandel.cz a můžete začít přispívat. Vaše finanční pomoc bude rodinám odeslána do posledního haléře. Díky svému Andělskému účtu si navíc můžete přečíst konkrétní
příběhy rodin, kterým pomáháte.
Markéta Křížová

Komu nadace pomáhá?
Dobří andělé pravidelně každý měsíc podporují rodiny s nezaopatřenými dětmi, které zasáhlo vážné onemocnění. Typicky se jedná o onkologické onemocnění, selhání orgánů, vážné metabolické poruchy,
těžká kombinovaná postižení, svalovou dystrofii Duchenne, cystickou
fibrózu, nemoc motýlích křídel. Mimo vyjmenovaná onemocnění je
možné také pomoci dětem, které se potýkají se vzácnými onemocněními a s těžkými kombinovanými poruchy (mentálními, smyslovými,
tělesnými).
Kromě dětských pacientů podporují také rodiny s dětmi, v nichž one-

Nové knihy v městské knihovně v Černošicích
Beletrie:
BOLTON, Sharon J.: Už teď jsi mrtvá – kriminální thriller o pronásledování nežádoucí svědkyně vraždy v ponuré anglické krajině;
BRYNDZA, Robert: Chladnokrevně – anglický detektivní román;
BUSSI, Michel: Vážka – dramatický příběh
o malém miminku, které bylo nalezeno po havárii letadla ve Francii;
CAREV, Martin: Jmenuju se Martin – cestovatelské zážitky a tipy od jednoho z nejvýraznějších objevů české YouTube scény;
DAVOUZE, Marta: Víkend s Miriam – psychologický román;
DEVÁTÁ, Ivanka: Soužití k zabití – román
v dopisech je vlastně příručka pro řešení manželských krizí, podané vtipně a s potřebným
nadhledem;
DUBSKÁ, Kateřina: Z kopce do kopce – autobiografický český román;
HANKS, Tom: Neobvyklý typ – různorodá sbírka povídek oskarového herce Toma Hankse;
KEPLER, Lars: Lazar – švédský detektivní
román;
MAWER, Simon: Pražské jaro – Simon
Mawer, autor Skleněného pokoje se vrací do
Československa. Tentokrát během bouřlivých
šedesátých let, v románu líčí události pražského
jara z pohledu dvou anglických studentů, kteří
stopují po Evropě a diplomata působícího na
britském velvyslanectví, který se sblíží s českou
studentkou;
TŘEŠTÍK, Michael: Ledaže se pletu – humoristické fejetony;
VONDRUŠKA, Vlastimil: Husitská epopej
VII. 1472-1485 – poslední díl ságy, předsta-
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vuje léta, kdy se českým králem stal Vladislav
Jagellonský, jemuž se postupně podařilo otupit
ostří nepřátelské zahraniční politiky, zvláště té
papežovy;
WHITTON, Hana: Agentka – romantický
román.
Naučná literatura:
CARIELLO, Carrie: Jakou barvu má pondělí?
Jak autismus změnil jednu rodinu k lepšímu
– vyprávění matky pěti dětí o tom, jak vypadá
rodinný život, když u jednoho z dětí je diagnostikována porucha autistického spektra;
HRUBÝ, Dan: Pražské příběhy – pokračování
velmi úspěšného knižního cyklu Dana Hrubého
s názvem Pražské příběhy, tentokrát s podtitulem Z Malostranských zákoutí až do jiného
světa;
JAMISON, Kay: Neklidná mysl: můj příběh
bipolární poruchy – autorka, uznávaná autorita v oblasti psychoterapie a psychiatrické léčby
bipolární afektivní poruchy, s velkou upřímností, barvitostí, humorem a moudrostí líčí vlastní zápas s touto poruchou, dříve nazývanou
maniodeprese;
MAI, Jochen: Jak jsem šel pro mléko a vrátil
se s kolem – velmi praktická a zábavně napsaná kniha není jen pro ty, kdo mají s rozhodováním problémy. Poskytuje mnoho zajímavých
informací, které mohou všem pomoct zkvalitnit
jejich rozhodování a lépe poznat mechanismy,
jež se v nás odehrávají;
RUBIN, Lillian B.: Muž s nádherným hlasem
– terapeutické příběhy, kniha osloví především
čtenáře, kteří mají zájem o psychologickou
beletrii.

Pro děti a mládež:
ANDERSEN, Sarah: Ubulená hromádka
štestí – komiks;
BUTLER HILLESTADT, D.: Strašidelná
knihovna – dobrodružný příběh pro děti od 7
let;
EISLEROVÁ, Jana: Gulliverovy cesty – slavné dílo světové klasiky je převyprávěné tak, aby
mu s pomocí krásných ilustrací porozuměly děti,
pro děti od 7 let;
HLAVINKOVÁ, Lucie: Praštěný trpaslík – humorný příběh pro děti od 7 let;
HORÁKOVÁ, Eva: Moje maminka je nej –
nová knížka pohádek vychází ze zásad genetické metody výuky čtení. Hlavními hrdiny jsou
nejrůznější zvířátka, která si vyprávějí veselé
příběhy o tom, co prožila či prožívají se svými
maminkami;
PACOVSKÝ, Ilka: Měsíce – leporelo;
TOLONEN, Tuutikki: Strašidelná chůva – zábavná, humorná lehce strašidelná knížka, pro
děti od 8 let.

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

Řádková inzerce zdarma
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, jako je například
prodej či nákup věcí pro děti, nabídka starých věcí za odvoz, darování koťátek, poptávka po doučování a podobně. Nesmí jít o „klasickou“ výdělečnou
činnost, ani například prodej nemovitosti.
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“.
Kateřina Kuťáková

Kadeřnictví

Čtvrtek 14. 2.
Jiří Smrž - koncert
Čtvrtek 21. 2.
Matt Long Trio (GB, CZ) – koncert
Sobota 16. 3.
Tomáš Kočko & Orchestr - koncert
Sobota 30. 3.
Jack Cannon Band (HU) - koncert

dámské
pánské
dětské

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

Tel. 730 899 322

Zdena Hejzlarová

fyzioterapeut
regenerační masáže
Mokropeská 2026
kineziotaping
Černošice - Vráž

Tel. č.: 728 028 487

HLEDÁM PANÍ NA ÚKLID
Tel. 731 672 685

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

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

TAXI BISKUP
OBJEDNÁVKY PŘEDEM
602 207 476
Letiště: 580 Kč

!! 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
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inzerce
Vedení účetnictví
Daňové poradenství
Daňová evidence - Mzdy

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

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

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
pesata_inzert_02:Sestava
29.10.2012
Stránka 1
PO-PÁ 7 -17, SO 8 -121 NEBO
PO TEL.23:30
DOHODĚ
AUTODOPRAVA KAREL PEŠATA
nabízí:
kontejnerovou dopravu
odvoz suti a nepořádku

likvidaci odpadu
dovoz písku, štěrku, zeminy

veškeré zemní práce
s nakladačem BOBCAT a bagrem

Objednávky na tel.: 737 880 333
Karel Pešata, Karlštejnská 1510, 25228 Černošice
kpdoprava@seznam.cz
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PROVÁDÍ:
Rekonstrukce koupelen a soc. zařízení na klíč
Opravy, rekonstrukce a montáž nových zařízení
včetně dodávky materiálu
Drobné zámečnické práce
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e-mail: KPiksa@seznam.cz
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tel.: 251 642 103 po 18. hodinČ

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

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

www.ottomanek.cz:

Přijímáme přihlášky na II. pololetí:
►

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)

… plaveme v Černošicích a
Dobřichovicích

Stanislav Bendík

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

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

www.ottomanek.cz

mobil:
www.z

Pro Váš interier

u

… více na

mobil: 602 294 754
www.zaluzie–bendik.cz
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Baby Club OTTOMÁNEK s.r.o.

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

Zaměření – montáž – záruční a pozáruční servis

Doprava v okolí 10 km od Černošic zdarma
32 |
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TAXI

B+B

TAXI

Octávia combi

Km 19,90 Kč centrum 420,– letiště 580,–
Předobjednávky tel. 603 414 823
B.Bazika Ukrajinská 1480, Černošice

Opravy chladniček, mrazniček
a průmyslového chlazení
Aleš Rozenský, Praha 5 - Radotín
mobil: 606 83 44 85
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Albatross Golf Resort
ve Vysokém Újezdu u Berouna

hledá kandidáty/ky na pozici recepční,
jejichž hlavní pracovní náplní je odbavování hráčů
a každodenní komunikace s klienty.

Požadujeme: Bezúhonnost, spolehlivost, samostatnost,
příjemné vystupování, komunikativnost, základní znalost PC
(MS Ofﬁce, Internet) a aktivní znalost anglického jazyka.
Orientace v golfovém prostředí výhodou.
Nabízíme: Práci v příjemném kolektivu na hřišti špičkové kvality
a zajímavé platové ohodnocení.
Nástup: březen 2019
V případě zájmu zasílejte své životopisy na faladova@albatross.cz

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
35
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Děkujeme vám za podporu a spolupráci v letošním roce.
A přejeme Vám pestrobarevný rok plný zdraví
a úspěchů nejen s barvami DULUX.
Tým Barvy ADEX

Areál Penny Market
¿#0,-ţ'!#
Radotínská ul. č. 29
774 460 246
cernosice@barvyadex.cz
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