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Od 1. dubna pokračuje rekonstrukce hlavní silnice (strany 3-5)
Zachránilii jsme Berounku! (strana 9)

Slavnostní otevření
nového sportovního areálu (strany 20-21)
Přehled akcí v Černošicích (strana 27)

Jaro letos přivítáme v parku Berounka
Kdy: sobota 6. dubna od 13 hodin
Kde: park Berounka
Slavnosti Morany se blíží! Letošní šestý ročník
se koná v sobotu 6. dubna od 13 hodin v Černošicích v parku Berounka (vedle betonárky v Radotínské ulici).
Na pódiu se vystřídají známé tváře i ti, kteří
s námi přivítají jaro poprvé. Vystoupí například
dětský taneční soubor Klíček, dětský soubor Mifun, děti z Jednoho stromu, duo Gábina a Katka, výtečný jazzový hudebník Jiří Stivín, dixielandová kapela Tango Jazz Band nebo vokální
sbor SONS složený z nevidomých a slabozrakých zpěváků. Jednou z třešniček na pomyslném dortu bude i Třebasbor ze Zadní Třebaně,
který vás pobaví renesančními písněmi a vlastní
tvorbou.
Dospělí s dětmi se zabaví i mimo pódium. Čekají je různé dílničky, například výroba Mařenek,
malých „horkovzdušných“ balonů nebo navlékání korálků. Ti nejmenší si užijí ruční dřevěný kolotoč nebo záchranářskou a hasičskou techniku.
A všichni si najdou tu svou dobrotu ve stáncích
s občerstvením.

2x FOTO: archiv Dobnet

-- Loňské Morany byly povedené. Jaké budou ty letošní? --

Pokračování na str. 25.

Aprílový divadelní
festival

Velikonoční koncert:
Pergolesiho Stabat Mater
FOTO: archiv sboru

Kdy: 14. dubna od 19 hodin
Kde: Modlitebna Církve
bratrské na Vráži
Srdečně zveme na Velikonoční
koncert do Modlitebny Církve bratrské v Černošicích na Vráži, který
se uskuteční v neděli 14. dubna
od 19 hodin. Těžištěm jeho programu bude velikonoční kantáta
Stabat Mater G. B. Pergolesiho,
zbožně uctívaná i zatracovaná,
jedno z vrcholných děl italského
baroka ve špičkové interpretaci!
Pokračování na str. 28.
-- Foerstrovo komorní
pěvecké sdružení --

Kdy: 4. – 7. dubna
Kde: Club Kino
Začátek aprílového měsíce si můžete zpříjemnit na
Aprílovém divadelním festivalu v Club Kině.
Festival bude opět naplněn humorem, radostí,
skotačením, zpěvem, improvizací a vším, co k divadlu patří.
Část festivalového programu je určena dětem,
které přijedou pobavit (a poučit) Michaela Dolinová
s Ladislavem Ondřejem v komedii Trapas nepřežiju
aneb Ten řízek nezvedej! a soubor Dřevěného divadla s pohádkou Aladinova kouzelná lampa.
Pro veřejnost jsou připravena dvě večerní představení a nedělní pohádka. Vstupenky jsou k dispozici v předprodeji nebo na místě před každým
představením.
Lucie Barchánková
Další informace na straně 24.
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Funkce nebo máte přímo zkušenosti s čerpací
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Koho hledáme?
hledáme?
Jste náš nový, motivovaný a tvrdě pracující kolega, který se dobře hodí do našeho týmu?
Jste náš nový, motivovaný a tvrdě pracující kolega, který se dobře hodí do našeho týmu?
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do našeho týmu?
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- Chuť pracovat s technologií čerpadel
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- Dobré komunikační dovednosti
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jsou výhodou
Zkušenosti s podobným zaměstnáním jsou výhodou
• Dokončené středoškolské
nebos vysokoškolské
vzdělání
• Dokončené učňovské -vzdělání
- Základní uživatelské znalosti kreslících programů - AutoCAD
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• AutoCAD
Atraktivní a všestranná práce na plný úvazek v mladé a dynamické společnosti. Možnost
Atraktivní a všestranná práce na plný úvazek v mladé a dynamické společnosti. Možnost
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Pošlete svůj životopis a krátký motivační dopis na adresu kontakt@hidrostal-bohemia.com
Pošlete svůj životopis a krátký motivační dopis na adresu kontakt@hidrostal-bohemia.com
Co nabízíme?
Zaujala
vás
tato
nabídka?
Atraktivní a všestranná práce na plný úvazek v mladé a dynamické
Pošlete svůj životopis a krátký motivační dopis na adresu
společnosti. Možnost rozvíjet se, absolvovat školení a získávat nové
kontakt@hidrostal-bohemia.com
zkušenosti. Odměna je tržní a závisí na zkušenosti a věku.
Zaujala vás tato nabídka?
Pošlete svůj životopis a krátký motivační dopis na adresu

kontakt@hidrostal-bohemia.com

Nabídkový specialista čerpadel
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Přijďte s námi oslavit
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Anglická
škol�a � škola
v ČERNOŠIC��H

www.klckrystof.cz

K poslechu bude hrát Dixy Road - pana Kopačky, celé
odpoledne bude moderovat patronka salonu Vl.Žehrová.
Hosty budou: MUDr. Lukáš Frajer, Markéta Nausch
Sluková a další
Čeká na Vás i promítání
dokumentu od režiséra
Ivana Látala
,,Začátky podnikání
v Černošicích před 30. lety“

Těšíme se na Vás…
Více o programu na
www.salon-lucie-cernosice.cz

z radnice

Od 1. dubna pokračuje rekonstrukce
hlavní silnice
Jak jsme informovali v předešlém čísle Informačního listu, firma
M-Silnice, která pro Středočeský Kraj provádí rekonstrukci sinice II/115 (Vrážské a Dobřichovické ulice), brzy zahájí opravy
dalšího úseku.
Od 1. 4. bude uzavřena část silnice od Kladenské k Havlíčkově ulici. Uzavírka by měla trvat dle současných předpokladů zhotovitele do poloviny června. Pak kraj uzavře další a již poslední
úsek, od Havlíčkovy ke Smetanově ulici, jehož rekonstrukce by
měla skončit současně s letními prázdninami.
Objízdné trasy pro osobní automobily a autobus povedou
v nadcházející etapě (duben až červen) po místních komunikacích následujícím způsobem.
Místní osobní automobilová doprava:
Ve směru na Vráž povede objížďka ze zatáčky u tzv. viladomů doprava do ulice V Rybníčkách, nahoru Karlickou ulicí a pak
Havlíčkovou k Centru Vráž. Karlická a Havlíčkova budou jednosměrné a označené jako hlavní. Do spodní části Karlické bude
zakázán vjezd všech vozidel mimo klientů mateřské školy, lidí
bydlících přímo u školky (pod úrovní ulice V Rybníčkách) a městského autobusu. Klienty školky žádáme, aby při parkování vždy
ponechali zcela volný průjezd pro městský autobus. Do ulic po
celé trase objížďky bude zákaz vjezdu nákladní dopravě nad 3,5
tuny (včetně zásobování)!
Ve směru dolů, na Prahu, povede objížďka od Centra Vráž do
Mokropeské, pak doleva do Domažlické a Lidické a Kladenskou
zpět na Vrážskou. Domažlická a Lidická budou jednosměrné
a označené jako hlavní. Do těchto ulic bude zákaz vjezdu nákladní dopravě nad 3,5 tuny.
3
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Autobusová linková doprava:
Směr Vráž: Zastávka Kladenská bude dočasně přesunuta na Karlickou, pod křižovatku se
Stulíkovou.
Směr Praha: Zastávka u Centra Vráž bude
přesunuta na začátek Mokropeské (proti prodejně hraček). Zastávka Kladenská bude přesunuta z Vrážské za roh, přímo do Kladenské.
Autobus pojede po stejné objízdné trase jako
osobní doprava (a mj. kvůli němu bude všude
zákaz zastavení).

Tranzitní doprava:
Průjezdní osobní doprava bude vedena po
ulicích Dr. Janského a Slunečné, tj. přes Mokropsy. (Obě výše popsané objízdné trasy mezi
H. Černošicemi a Vráží jsou myšleny primárně
pro místní dopravu.)
Průjezdní nákladní doprava bude mít po celých 5 měsíců stavby do Černošic ZÁKAZ VJEZDU - objízdná trasa bude značena mimo Černošice jak ze strany od Prahy, tak od Dobřichovic.
Na dodržování zákazu vjezdu tranzitní nákladní
dopravy bude nárazově dohlížet městská i státní
policie. Vedle toho se loni několikrát ukázalo jako

smysluplné, když jsme dohledali kontakt na vedení firmy, jejíž řidič zákaz vjezdu porušil, a poslali
jim email s fotografií a výzvou k nápravě. Nemáme
ale kapacitu ke sledování objížděk 24 hodin denně, a tak oceníme případné upozornění/zaslání
fotografií, zejména pokud bude docházet k opakovanému porušování zákazu vjezdu vozy stále
stejné firmy.
Informace pro obyvatele domů přímo v rekonstruovaném úseku bude stavební firma distribuovat přímo do schránek dotčených obyvatel (ohledně přístupu, příjezdu, svozu odpadu apod.).
Jiří Jiránek

Granty pro rok 2019
Granty pro práci s mládeží v Kč:
Rebels O.K. Rope Skipping
5.000
Spolek pro partnerství evropských
5.000
měst
Sdružení dobrov. hasičů
7.000
Mokropsy
ASK Dipoli - atletika
15.000
Tutte Le Note – pěvecký sbor
15.000
Mateřské centrum Mraveniště
28.000
Tenisový klub Černošice
30.000
Mifun – pěvecký sbor
35.000
Dětský folklórní soubor
35.000
Pramínek
Kraso brusle Černošice
45.000
Sportovní klub Černošice - oddíl
45.000
kopané
Junák - svaz skautů a skautek ČR,
65.000
středisko Černošice
Sportovní klub Kazín - kopaná
85.000
Tělocvičná jednota Sokol
95.000
Černošice
Sportovní klub Černošice
140.000
- hokej

Kulturní granty v Kč:
Alotrium

5.000

Český svaz včelařů

5.000

Kraso brusle: Černošická
bruslička
Krimifest – koncerty, filmové
projekce

7.000
10.000

Neoterica: Bass Černošice

11.000

Akademie Černošice

15.000

Fotoškola vidění

15.000

Rodiče dětem: ZUŠ OPEN

20.000

Na nohou: Na živo (koncerty
pro mladé)
Club kino: Aprílový divadelní
festival
Mifun – koncerty dětí
s profesionály

25.000
30.000
40.000

Na nohou: Letní kino

40.000

Černošická komorní filharmonie koncerty

57.000

Jazz Černošice 2019

120.000

Granty v sociální oblasti v Kč:
Spol. seniorů MaNa (akce čern.
seniorů)
Alen – sdružení žen postižených
rakovinou
Dementia IOV
CSS Hvozdy (soc. terapeutické
dílny)
TJ Sokol Černošice/aktivní senior
Farní charita Neratovice
Český červený kříž

3.000
5.000
5.000
5.000
10.000
10.000
12.000

Zastupitelstvo schválilo na svém březnovém zasedání návrh Grantového výboru na rozdělení
finanční podpory pro rok 2019, a to tradičně
ve třech oblastech: pro práci s mládeží (650
tis. Kč), na kulturní akce (400 tis. Kč) a pro
služby v sociální oblasti (50 tis. Kč). Ve všech
grantových programem byly finanční prostředky zcela vyčerpány. Seznam žadatelů, kterým
byla schválena dotace, je uveden v tabulkách
rozdělených podle jednotlivých grantových programů. Naleznete je také na www.mestocernosice.cz v sekci „Granty“.
Lenka Kalousková,
předsedkyně Grantového výboru
lenka.kalouskova@mestocernosice.cz

Starostové proti změně stavebního zákona
U "kulatého stolu" s ministryní pro místní rozvoj,
Klárou Dostálovou (ANO), se 7. března podávaly
koblihy... Méně úsměvný už byl obsah a průběh
jednání...
Všichni přítomní starostové z různých částí republiky, zástupci Svazu měst a obcí, Sdružení
místních samospráv i Asociace krajů se velmi
důrazně postavili proti navrhované změně stavebního zákona. Proč, když heslo "jedna stavba, jeden úřad, jedno razítko" je tak líbivé?
Výtky směřují k tomu, že chybná je samotná
FOTO: archiv MěÚ

podstata návrhu: Vytvoření stavebního superúřadu by zcela rozbouralo roky budovaný systém sloučené veřejné správy, kdy výkonem státní správy jsou pověřené místně příslušné obce.
Znamenal by výraznou centralizaci moci a vzdálení veřejné správy občanům (jak vzdálení fyzické, tak z pohledu kontroly a transparentnosti).
Návrh v zásadě připravila pro ministerstvo pod
hlavičkou Hospodářské komory soukromá právní kancelář (!), a je to na něm poznat. U kulatého
stolu jej hájili dva její zástupci. Ať firemní sféra
zákony připomínkuje, ale nemůže je vytvářet.
Hájení veřejného zájmu přece musí být v rukou
státu.
Zaznělo, že stavební řízení komplikují hlavně
tzv. "dotčené státní orgány", které ke stavbám
mají vydávat stanoviska. Pokud tedy problémy
působí státní úřady, nedává smysl vytvořit další
a převést na něj, co funguje - i když třeba ne
ideálně.
Starostové odmítají představu, že by stát pře-

vzal jejich současné zaměstnance a že by obce
také poskytly potřebné prostory. Vybudování
stavebního superúřadu by nejspíš obnášelo obrovské náklady a přineslo spoustu problémů.
Na závěr jednání zaznělo silné doporučení
zapracovat dílčí dobré prvky z návrhu do současného systému, ale nesnažit se měnit celkové
institucionální uspořádání České republiky.
P.S. Strhující kritika věcného záměru přišla
Ministerstvu nedávno také od předsedy Nejvyššího správního soudu, viz https://apps.odok.
cz/attachment/-/down/ALBSB9RMTQYC.
P.S. Na MěÚ Černošice byla v letech 20162018 průměrná délka stavebního řízení cca 120
dní (4 měsíce) - a to včetně doby přerušení,
např. když stavebník dodal nekvalitní nebo neúplné podklady, chyběla mu nějaká stanoviska
apod.
Filip Kořínek
Text článku byl původně zveřejněn jako příspěvek na Facebooku.
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Zprávy
z městské
policie
Školení první pomoci
Ve dnech 11. a 13. března proběhlo v dopoledních hodinách školení strážníků MP Černošice
v první pomoci za asistence záchranné služby
TransHospital, s.r.o. V první části školení proběhla teoretická část, která byla zaměřena na
poskytnutí první pomoci zraněným osobám při
různých typech úrazů, kolapsových stavech,
epileptických záchvatech, alergických reakFOTO: archiv MP Černošice

-- Školení první pomoci - resuscitace (na fotografii je vidět správná resuscitace, kdy svítí na
figuríně oběh ze srdce do mozku). --

cích, ke kterým se strážníci při výkonu svého
povolání často dostávají před příjezdem právě
rychlé záchranné služby.
Nedílnou součástí školení byla část věnována
používání AED (automatizovaného externího
defibrilátoru). Na závěr si strážníci mohli pod
odborným vedením osvěžit například nepřímou
srdeční masáž, kterou si hned vyzkoušeli na
cvičební figuríně.
Za toto školení bych chtěl poděkovat provoznímu řediteli společnosti Transhospital, s.r.o.
panu Bulíčkovi Bořkovi, který celé školení pro
naše strážníky zaštítil.

Černá skládka
Dne 11. března v 16:50 hodin byla Městská
policie Černošice požádána Obvodním oddělením Policie ČR Řevnice o prověření oznámení muže z Dobřichovic, který uváděl, že mu
někdo složil komunální odpad před pozemek
jeho chaty. Po příjezdu na místo strážníci kontaktovali oznamovatele, který uvedl, že mu odpad složili na místo zaměstnanci Technických
služeb. Na dotaz, zda to není jeho odpad, uvedl, že nikoliv.
Dalším šetřením bylo zjištěno, že se jedná
o odpad oznamovatele, který jej odvezl do blízkosti sběrného dvora v Dobřichovicích, kde ho
složil na veřejné prostranství a založil tak neoprávněnou skládku. Jelikož byl při tomto svém
konání přistižen zaměstnanci Technických
služeb, přislíbil jeho odklizení, což neučinil ani
po opakovaných urgencích. Z tohoto důvodu
byla skládka z místa pracovníky Technických
služeb naložena a odvezena zpět majiteli.

Strážníci muže upozornili na jeho nezákonné
počínání, za které mu může být uložena ve
správním řízení hodně vysoká sankce. Dále
mu bylo doporučeno odpad odklidit legálním
způsobem.

Podnapilá osoba
Dne 8. března v 19:56 hod. obdržela hlídka
MP Černošice oznámení o spící osobě v ulici
Říční v Černošicích. Po příjezdu na místo strážníci zjistili, že se jedná o jim už známou osobu
pana P.R., který často usíná v podroušeném
stavu na veřejných prostranstvích. Strážníci
muže probudili a zjistili, že není zraněný. Jelikož jeho pohybové a komunikační schopnosti
byly zachovány a nejevil žádné viditelné známky zranění, doprovodili ho strážníci do místa
bydliště.

Zase ten vichr
Dne 4. března ve 14:48 hodin byli strážníci nápomocni při řešení spadlých stromů do drátu
elektrického vedení způsobeného silným větrem v ulici Karlštejnská v Černošicích při výjezdu z obce směrem na Solopisky. Na místě
již zasahovaly jednotky HZS Řevnice a JSDH
Mokropsy.
Z důvodu rizika pádů stromů do vozovky bylo
nutné komunikaci úplně uzavřít. Strážníci tak
odkláněli dopravu do doby rozřezání a odklizení stromů zasahujícími hasiči. Tento den toto
nebyl jediný případ asistence jednotkám hasičů při odklízení následků silných větrů.
Otmar Klimsza, ředitel MP Černošice

Město Černošice nabízí službu občanům.

svoz bioodpadu

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

Kontejnery budou přistavovány na vybraná místa
v termínech (viz tabulka), a to vždy
v sobotu od 9:00 do 12:00 hod.
Služba je ZDARMA.
Kontejnery budou označeny – nápisem na větve (sem patří u nastříhané větvičky z tújí,
okrasných keřů apod.) na trávu a listí, popř. spadaná jablka, jehličí a ostatní bioodpad.
Upozorňujeme, že kontejnery nejsou určeny k odkládání objemného odpadu typu
starý nábytek, matrace, koberce aj.
Sběrné místo bioodpadu je i nadále celoročně k dispozici také v areálu technických služeb
- v pondělí, ve středu a v sobotu.
Prosíme o důsledné třídění bioodpadu. Větve se štěpkují, ostatní bioodpad
odvážíme do kompostárny.

DUBEN – PROSINEC 2019

Místo přistavení
Komenského (u kostela)
6.4.
Na Marsu x Pardubická
Husova x Kollárova (za bývalou MŠ)
13.4.
V Habřinách (osada Zátoka Radosti)
Na Vírku
20.4.
Topolská x Jasmínová
Měsíční x Jitřní
27.4.
Osada Lavičky

datum

4.5.

1.6.

29.6.

27.7.

24.8.

21.9. 19.10. 16.11.

11.5.

8.6.

6.7.

3.8.

31.8.

28.9. 26.10. 23.11.

18.5.

15.6.

13.7.

10.8.

7.9.

5.10.

25.5.

22.6.

20.7.

17.8.

14.9. 12.10. 9.11.

2.11. 30.11.
7.12.

Mapa míst je na www.mestocernosice.cz. Bližší informace, dotazy, nápady či
připomínky na tel.číslo 251 641 183 nebo e-mail technicke@mestocernosice.cz
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Svoz bioodpadu
od nemovitostí
v roce 2019
Od 6. března až do 11. prosince bude
probíhat opět každou středu svoz bioodpadu od nemovitostí.
Upozorňujeme občany, že nádoby na bioodpad jsou hnědé barvy. Pokud použijete
nádobu jiné barvy, musí být zřetelně označena nápisem bioodpad.
K odstranění bioodpadu lze celoročně využít i sběrného místa v areálu technických
služeb v pondělí a ve středu od 7.00 do
17.00 a v sobotu od 8.00 do 12.00.
Bližší informace na telefonním čísle: 251
641 183.
Renáta Petelíková,
Technické služby

Provoz sběrného dvora
Provoz sběrného místa pro nebezpečný
odpad a bioodpad v areálu Technických
služeb (Topolská 660) je:
pondělí a středa 7.00 – 17.00 hod.
sobota 8.00 – 12.00 hod.
Bližší informace na tel.: 251 641 183

z radnice

Jednou větou...
• V novém areálu pod školou někdo zničil většinu zahradních svítidel
podél cestičky u venkovního jeviště. Celý úsek musel být odpojen od
elektřiny, událost jsme nahlásili pojišťovně a hledáme vhodnější, vandaluvzdornější řešení.
• Rada schválila vyhlášení veřejné zakázky na výměnu 400 domovních
vodoměrů v černošických domácnostech a v postupné výměně bude
město pokračovat i v příštích letech.
• Město uzavřelo s architektem Karlem Hájkem smlouvu na konzultační služby v rámci přípravy a projednávání projektu optimalizace železniční tratě Praha – Beroun. Nadále pokračuje spolupráce s architektem Františkem Štáfkem (SUM.architekti).
• Konečně jsme získali stavební povolení a rada může vypsat zakázku
na stavbu ulice Zd. Škvora – po dokončení jen několik desítek metrů
dlouhé komunikace bude konečně poprvé v historii možné dojít přímou
cestou od mokropeského nádraží k základní škole bez procházení blátem. Současně bude zadána i stavba ulice Kollárova, kterou podle plánovací smlouvy uhradíme z již obdržené platby od majitelky přilehlých
pozemků v proluce mezi novou mateřskou školkou a stávající zástavbou, kde byly územním plánem vytvořeny tři nové stavební parcely.
• Zastupitelstvo schválilo rozdělení 1,1 mil. Kč v grantových programech města na rok 2019.
• Rozebíhají se zakázky v dalším projektu pro školu, na který se nám
podařilo získat dotaci z evropských fondů – stavební úpravy a vybavení
pro zvýšení kvality a zajištění bezbariérovosti – týkají se např. vybavení
učeben přírodopisu, fyziky/chemie a příslušných odborných kabinetů,
dále jde o nové rozvody datové sítě v celé škole a s tím související
stavební úpravy a instalaci posuvné plošiny na hlavním schodišti v budově B mezi 2. NP a 3. NP. Práce by měly proběhnout během letních
prázdnin.
• V tomto školním roce (dle údajů k 30. září) naši základní školu navštěvuje 877 dětí, z toho 51 z Vonoklas (máme s nimi veřejnoprávní
smlouvu, na děti přispívají) a 14 ze Solopisk.
• Majitelé chat v osadě Zátoka radosti mezi sebou vybrali cca 960
tisíc Kč na stavbu vodovodu a kanalizace, které následně převedou
do majetku města. Podíl města bude spočívat v tom, že za cca 650
tisíc postaví přečerpávací stanici pro napojení nového řadu na stávající
městskou síť. Současně probíhá jednání o zavedení vodovodu a kanalizace také s obyvateli protější lokality v Habřinách, která je vzhledem
ke své odloučenosti poslední částí města, kde tyto sítě zatím nejsou
zavedeny.
• Poslanecká sněmovna schválila pozměňovací návrh, kterým se škrtá
Berounka ze seznamu řek „využitelných pro vnitrozemskou lodní dopravu“ – tj. určených ke splavnění. Samostatný text k tomuto úspěchu
si můžete přečíst dále.
• Se začátkem dubna se rozeběhne další etapa rekonstrukce krajské
silnice. Objízdné trasy budou vedeny po místních komunikacích v oblasti Vráže pro místní dopravu a přes Dr. Janského a Slunečnou pro
průjezdní dopravu. Do Karlické se bude vjíždět až ulicí v Rybníčkách
– ve spodní části kolem školky bude zákaz vjezdu mimo autobus, klienty školky (dovoz/odvoz dětí) a obyvatelé přilehlých domů. Mapku

najdete uvnitř listu a také na městském webu mestocernosice.cz. Od
Radotína a Dobřichovic bude zákaz vjezdu nákladních vozů mimo zásobování pro samotné Černošice. Objízdné trasy pro nákladní dopravu
budou značeny již na Strakonické a na okruhu a vedeny i mimo Radotín, protože kvůli stavbě vodovodu bude neprůjezdná i spojka Radotína
a Třebotova.
Jak dopadla kontrola z Ministerstva vnitra ČR?
Ve středu 30. ledna na městském úřadě proběhla předem ohlášená
kontrola Ministerstva vnitra ČR, zaměřená na naši samosprávnou činnost v roce 2018. Tříčlenná kontrolní skupina se věnovala dodržování
pravidel pro svolávání a konání zasedání zastupitelstva a schůzí rady
města, zřízení a činnosti výborů zastupitelstva, nakládání s nemovitým
majetkem města, vyřizování podnětů občanů, evidence a dostupnosti
právních předpisů města, přidělování čísel popisných a evidenčních
(k tomuto zřejmě dostala podnět), projednání závěrečného účtu města, vedení úřední desky, plnění povinností dle zákona o svobodném
přístupu k informacím…
Vedle mnoha činností, kroků a rozhodnutí, které byly shledány v pořádku, zjistila inspekce některé nedostatky, resp. porušení zákona,
uvedené ve výsledném protokolu. V plném znění je k dispozici na
městském webu, mj. v sekci Aktuality.
- Zápis z jednoho zasedání zastupitelstva nebyl podepsán třemi různými zastupiteli. (V nepřítomnosti starosty jej podepsal zastupující místostarosta, který byl ale shodou okolností pro stejné zasedání sám
ověřovatelem, a tak se jeho podpis objevil na dvou místech.)
- U jiného zasedání nebyl zápis zveřejněn do 10 dní, ale až 14 dní
po zasedání. (Stalo se tak přičiněním zastupitele, který se pro dané
zasedání nechal zvolit ověřovatelem zápisu, ale pak se i přes výzvy
nedostavil zápis včas podepsat, aby mohl být zveřejněn.)
- Zápisy z rady neobsahovaly informaci o tom, že si rada nejdříve
schválila program schůze.
- Rada schválila prodloužení nájmu prostranství před občerstvením
v mokropeské nádražní budově, aniž by nejdříve vyvěsila na úřední
desku záměr nájem prodloužit.
- U nájemních smluv na městské byty ve vile ve Vrážské ulici chybí
doložka potvrzující, že byl před jejich uzavřením zveřejněn záměr pronájmu (zveřejněn byl, jen to nebylo uvedeno).
- Rada odmítla žádost chataře z osady Klůček, aby mu město prodalo
kus přilehlého veřejného prostranství. I takové rozhodnutí je ale nakládáním s majetkem, což náleží zastupitelstvu.
- Město v několika případech včas nevyřídilo výzvy k přidělení čísla
popisného novým domům.
- Na jednu žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb. město odpovědělo až za 20 dní, tj. pět dní po zákonné patnáctidenní lhůtě.
- U čtyř žádostí o informace město žádost odmítlo, ale neučinilo tak
formou oficiálního rozhodnutí, pouze prostou odpovědí.
Výsledky kontroly musí projednat zastupitelstvo, ale protože oznámení
termínu tohoto projednání musí být zveřejněno nejméně 15 dní předem, stane se tak oficiálně až na jeho dubnovém zasedání.
Filip Kořínek, starosta
/Věci černošické/
filip.korinek@mestocernosice.cz

Příští zasedání zastupitelstva se uskuteční ve čtvrtek 25. 4. 2019 v městském sále na Vráži. Začátek v 19.00.
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z radnice

Zdroje pitné vody a jejich tvrdost v Černošicích
Město Černošice je zásobováno pitnou
vodou ze tří zdrojů, a to podzemní vodou
z kopané studny a z vrtu HV4 (vlastní
zdroje) a vodou z pražského vodovodu.
Poměr mezi využitím vlastních zdrojů
pitné vody a vody z pražského vodovodu
je téměř půl na půl. V letních měsících,
kdy je větší spotřeba vody, se z pražského vodovodu bere zhruba 55 % z celkového množství pitné vody pro město
Černošice.
Obě vody z podzemních vlastních zdrojů mají
vyšší celkovou tvrdost. Tvrdostí vody ve spojitosti
s pitnou vodou rozumíme součet obsahu vápníku Ca2+ a hořčíku Mg2+ udávaný v mmol/l, případně německých stupních °dH. Meze tvrdosti
v pitné vodě ukazuje následující tabulka:
Pitná voda
velmi tvrdá

mmol/l

°dH

> 3,76

> 21,01

2,51 - 3,75

14,01 - 21

středně tvrdá

1,26 - 2,5

7,01 - 14

měkká

0,7 - 1,25

3,9 - 7

< 0,7

< 3,9

tvrdá

velmi měkká

Voda z kopané studny má celkovou tvrdost
Tc = 5,50 mmol/l (30,8°dH), voda z vrtu HV4
Tc = 4,10 mmol/l (24,6°dH). Naopak pražská
voda je „měkká“, její celková tvrdost je Tc = 1,1
mmol/l (6,2°dH).
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č.
252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické
požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost
a rozsah kontroly pitné vody uvádí v příloze č.
1 pro pitnou vodu ukazatel tvrdosti v rozmezí
2 – 3,5 mmol/l (11,2 – 19,6°dH). Hodnoty tohoto ukazatele nejsou uváděny jako mezní, což
je limit pro maximální přípustné množství dané
látky v pitné vodě, ale pouze doporučené a to
z hlediska zdravotního, nikoliv technického.
Limitní hodnoty na tvrdost vody vyhláška tedy
nestanovuje, ale pouze doporučuje. V případě
zásobování města Černošice průměrné hodnoty
ukazatele celkové tvrdosti vody (směs ze všech
tří zdrojů) vyhovují doporučeným hodnotám,
přesto může tato voda působit v jisté míře níže
popsané technické problémy, naopak pražská
voda nesplňuje doporučené hodnoty tvrdosti
podle vyhlášky.
Technické problémy s tvrdou vodou
Hodnota celkové tvrdosti se dělí na tvrdost
přechodnou a stálou. Pro spotřebitele je zajímavější ukazatel „přechodná tvrdost“, tj. tvrdost
tvořená hydrogenuhličitany vápníku a hořčíku.
Zahříváním vody dochází k porušení vápenatouhličitanové rovnováhy, dochází k rozkladu hydrogenuhličitanů na oxid uhličitý a nerozpustné
uhličitany (vodní kámen). Ty se potom ukládají
na teplosměnných plochách výměníků a bojlerů,
na topných spirálách praček, ve varných konvicích apod. a zvyšují spotřebu energie na ohřev
a spotřebu pracích prostředků a mýdla. Tvrdost
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stálá je potom tvořena dalšími vápenatými solemi, např. síranem a chloridem vápenatým.
K vylučování uhličitanu vápenatého může docházet i u studené vody, což lze u „tvrdých“ vod
s vyšší přechodnou tvrdostí pozorovat na vyústění vodovodu s perlátory a sprchovými růžicemi,
kde se oxid uhličitý uvolňuje z vody odvětráním,
a tvoří se na nich vodní kámen.
Centrální opatření
Pokud by se mělo centrálně snížit riziko tvorby nárostů pevného uhličitanu vápenatého, lze
to řešit snížením odběru vody z kopané studny
a její náhradou vodou z pražského vodovodu,
která má velice nízkou hodnotu tvrdosti vody Tc
~ 1,1 mmol/l, při zachování kvality pitné vody
bez dalších úprav. Toto opatření má i svá úskalí. Tvrdost vody v jednotlivých zdrojích se může
v průběhu roku měnit, stejně jako se mění poměr odběrů z jednotlivých zdrojů. Proto i tak
hrozí, že voda může být chvílemi tvrdá nebo naopak nesplňovat ukazatel tvrdosti daný vyhláškou o pitné vodě. V neposlední řadě by se tato
změna promítla v ceně vodného, protože voda
pražská je v současné době téměř 6 x dražší
než voda z vlastních zdrojů a nemusí to být ještě
její konečná cena.
Ohledně centrálního změkčování pomocí
technologických postupů, jako je např. použití
ionexů, je potřeba brát v úvahu vyjádření Státního
zdravotního ústavu (SZÚ) a zkušenosti provozovatelů vodovodů (SOVAK, Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR). V dokumentu „Zdravotní
význam tvrdosti pitné vody“, který vydal SZÚ, se
udává, že ze zdravotního hlediska lze odůvodnit
změkčení pouze takové vody, která svým obsahem vápníku a hořčíku výrazně přesahuje horní
hranici tvrdosti (5 mmol/l) a není-li k dispozici
jiný vhodný zdroj pitné vody. Dle SOVAKu pak
není známo, že by se kdekoliv v ČR pitná voda
pro hromadné zásobování změkčovala. Hlavním
důvodem je, že spotřebitelům musíme dodat
vodu pitnou, tedy zdravotně nezávadnou, a z tohoto hlediska je lepší voda tvrdá než měkká.
Řešení pro jednotlivé domácnosti
Technické problémy s tvrdou vodou jsou ve
většině případů způsobeny narušením vápenatouhličitanové rovnováhy ohřevem této vody. Proto
jako první opatření, které může udělat samotný
spotřebitel, je snížení ohřevu vody na 60°C.
V případě nutnosti ochrany domácích spotřebičů lze použít na trhu dostupná domácí zařízení
pro změkčení vody. Tato zařízení ovšem musí
splňovat hygienické požadavky na výrobky určené pro úpravu pitné a teplé užitkové vody, které jsou stanoveny zákonem č. 258/2000 Sb.
Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, resp. předpisem č. 409/2005 Sb. Vyhláška o hygienických
požadavcích na výrobky přicházející do přímého
styku s vodou a na úpravu vody. V podstatě by
tedy zařízení mělo mít certifikát od SZÚ o posouzení zařízení pro styk s pitnou vodou. Dále lze
doporučit použití zařízení pro změkčování vody
pouze pro oblast s teplou vodou.
Nutno ovšem ještě dodat, že naopak i příliš

měkká voda s sebou též nese technická rizika,
je to především způsobování koroze potrubí
a kovových částí spotřebičů a tím také ke zvyšování obsahu železa ve vodě, ať už ve formě železité sloučeniny, tak i ve formě drobných šupinek
vzniklých v důsledku koroze.
Závěr
Zdravotní účinek vápníku a hořčíku je podpořen mnoha vědeckými výzkumy a studiemi. Vápník v pitné vodě má pravděpodobně ochranný
účinek proti neurologickým poruchám ve stáří,
podílí se na prevenci rakoviny tlustého střeva či
zlomenin u dětí, snižuje vysoký tlak a významně
snižuje riziko předčasného porodu. Nízký obsah hořčíku ve vodě je znám jako rizikový faktor
pro vznik kardiovaskulárního onemocnění. To
vše dále podporují studie o vstřebávání vápníku
a hořčíku v těle z potravy a vody, kdy z vody je využitelnost vyšší, u hořčíku až o desítky procent.
Bylo též prokázáno, že vařením v měkké vodě
dochází ke značným ztrátám prvků z potravin,
především zeleniny.
Vápník a hořčík jsou tedy prokazatelně zdraví prospěšné látky a naopak jejich nedostatek
může způsobit zdravotní komplikace. Jejich
množství je v pitné vodě doporučováno vyhláškou Ministerstva zdravotnictví. Proto je důležitější zajistit pitnou vodu, než technologickými
postupy ohrozit její jakost a následně řešit další
úpravy.
Je právem každého odběratele vody si doma
za vodoměrem upravovat tvrdost. Nutno ovšem
dodat, že opravdu funkční domácí úpravny pitné
vody sice snižují tvrdost, vždy ovšem současně
snižují kvalitu pitné vody ze zdravotního hlediska (u iontové výměny vodu zasolují sodíkem,
u reverzní osmózy je produkována zdraví škodlivá demineralizovaná voda). Naproti tomu různé
elektrické a magnetické úpravny vody sice chemické složení vody nemění, jejich účinnost je
však minimálně sporná.
V Černošicích máte ten dar, který nemá většina obyvatel naší planety, a to kvalitní pitnou
vodu ve vodovodu, kvalitnější nežli je balená
voda, a přitom za zlomek její ceny. A při úvahách o jejím domácím změkčování bychom se
měli zamyslet nad tím, je-li nám přednější vlastní
zdraví, nebo si budeme nezávadnou pitnou vodu
kazit jen proto, abychom ochránili neživé pomíjivé hmotné věci, jako jsou perlátory, pozlacené
kohoutky, varné konvice… Ale to už je věc svobodného rozhodnutí každého z nás a svoboda
jedince je spojena i se zodpovědností sama za
sebe.
Eva Musilová, absolventka Ústavu technologie
vody Vysoké školy chemicko-technologické
v Praze a Přírodovědecké fakulty UK v Praze
Zdeněk Vlček, absolvent Ústavu technologie
vody Vysoké školy chemicko-technologické
v Praze
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Zachránili jsme Berounku!
Poslanecká sněmovna ve středu 6. března přijala
pozměňovací návrh J. Krutákové (STAN), kterým
je Berounka vyřazena ze seznamu významných
vodních toků v zákoně o vnitrozemské plavbě.
Dobré rozhodnutí pro ochranu krásného přírodního charakteru Berounky.
Pokud zákon schválí i senát a podepíše prezident, naší řece přestane hrozit splavnění, které
by ji zničilo úpravami koryta, budováním nových a vyšších jezů a u každého z nich stavbou
zdymadla.
První obrázek ukazuje, jak „málo“ stačí k tak
zásadní změně s dopadem na generace dopředu. Díky za ni!
K prosazení přispěli mj. také P. Mališ a M. Feranec, oba za hnutí ANO, kteří údajně pomohli
zvrátit do poslední chvíle hrozící zamítnutí daného pozměňovacího návrhu.

Co předcházelo?
V září 2015 jsem inicioval společné stanovisko starostů regionu Dolní Berounky, které žádalo zastavit veškeré kroky směřující ke splavnění
Berounky - v reakci na to, že Ředitelství vodních
cest, podřízené Ministerstvu dopravy, v r. 2012
nechalo zpracovat aktualizaci generelu splavnění (viz dokumenty ke stažení na odkazu níže).
V dalších měsících a letech probíhaly další
pokusy o prosazení změny, např. včetně kontaktu s Ministerstvem dopravy a s ministrem životního prostředí R. Brabcem, který v roce 2017
navštívil Černošice společně s vedením Povodí
Vltavy a ministrem zemědělství, se Středočeským krajem (tedy jeho původním vedením po
volbách 2016) aj. Snaha o ochranu přírodního
charakteru Berounky byla v souladu se stanoviskem Ministerstva životního prostředí, Povodí
Vltavy, Institutu pro plánování a rozvoj hl. m. Pra-

Pozměňovací návrh k zákonu o vnitrozemské lodní
dopravě

hy a dalších a dalších, ale ani to nemuselo ke
změně proti různým lobbistickým tlakům stačit.
V květnu 2018 jsme společně se starosty
pražských městských částí kolem soutoku Berounky s Vltavou a s pražskou radní J. Plamínkovou uspořádali mediálně úspěšnou tiskovou
konferenci a zaslali otevřený dopis vládě. Aktivní
roli v dlouhodobém úsilí sehrála také kolegyně
starostka Zbraslavi Z. Vejvodová a další starostové, kterým všem tímto velmi děkuji.
Všechny tyto kroky přispěly k dobré věci, která se přijetím pozměňovacího návrhu podařila.
Filip Kořínek
Podklady z let 2015-2018:
http://bit.ly/zachranmeberounku
Hlasování o pozměňovacím návrhu 6. 3. 2019:
http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=69250

Nové znění Přílohy č. 2 zákona, část 2:

Seznam dopravně významných vodních cest
2. Vodní cesty využitelné jsou:
a) v odní tok Labe od říčního km 987,8 (Opatovice) po říční km 973,5 (Kunětice)
a od říčního km 951,2 (nadjezí zdymadla Přelouč) po říční km 949,1 (2,080 km
od osy jezu Přelouč),
b) vodní tok Bečvy od Přerova po ústí vodního toku Moravy,
c) vodní tok Odry od Polanky na Odrou po státní hranici s Polskem,
d) vodní tok Ostravice pod ústím Lučiny,
e) vodní tok Berounky od říčního km 37,0 po přístav Radotín,
f e) vodní tok Ohře od říčního km 3,0 (Terezín) po ústí do vodního toku Labe.

FOTO: Petr Kubín

-- Berounka mezi Černošicemi a Radotínem --

FOTO: archiv MČ Praha 16

-- Foto z tiskové konference na břehu Berounky 21. května 2018
– zleva starosta Radotína K. Hanzlík, pražská radní J. Plamínková
a starosta Černošic F. Kořínek --

Důležitá telefonní čísla
112
Tísňová volání - centrální číslo
158
Policie
155
Záchranná služba
150
Hasiči - centrální číslo
156
Městská policie - centrální číslo MP
606 707 156 Městská policie Černošice
724 060 620 Městská policie Černošice
251 640 150	Sbor dobrovolných hasičů
Mokropsy

Poruchy dodávky elektřiny 840 850 860
ČEZ distribuce, a.s.,
zákaznická linka
840 840 840
Poruchy vodovodů a kanalizace
technici města Černošice
602 324 785
Poruchy plyn - 1239
RWE, a.s., zákaznická linka 840 11 33 55
Veřejné osvětlení
800 101 109
Eltodo, a.s.

TransHospital Řevnice
První pomoc, záchraná služba
Telefon: 257 721 777, 601 204 404
Adresa: Mařákova 1080, Řevnice 252 30
Web: www.transhospital.cz
Záchranná služba ASČR
Záchranná služba, doprava raněných,
nemocných a rodiček, školení 1. pomoci
Telefon: 14444 nebo 14333
Adresa: U Včely 1442, Praha 5 Zbraslav
Web: www.ascr.cz
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Z 9. jednání Rady města Černošice (18. 2. 2019)
Odbor investic a správy majetku
• Projektové dokumentace pro zřízení nového chodníku v ulici Pod Ptáčnicí, doplnění chodníku v Říční a Husově ulici - cenová
nabídka
Rada města Černošice bere na vědomí potřebu zpracování projektových dokumentací
dopravních staveb, které přispějí ke zvýšení
bezpečnosti chodců a provozu na místních
komunikacích; souhlasí s cenovou nabídkou
společnosti PPU, s. r. o., IČO: 49613481 na
zpracování projektové dokumentace pro zřízení
nového chodníku v ulici Pod Ptáčnicí, doplnění chodníku v Říční a Husově ulici za celkovou
cenu 94.000 Kč bez DPH (113.740 Kč s DPH);
schvaluje uzavření smlouvy č. 41/2019 mezi
městem Černošice a společností PPU, s. r. o.
pro zpracování projektové dokumentace.
• Havárie kabelového vedení veřejného
osvětlení v Husově ulici
Rada města Černošice bere na vědomí informace o havarijním stavu kabelového vedení
veřejného osvětlení v Husově ulici v části mezi
Majovského a Kollárovou ulicí; souhlasí 1)
s postupem dle bodu 2.3.8 Směrnice města
o zadávání veřejných zakázek z důvodu havárie
a zadání zakázky jednomu dodavateli, 2) s cenovou nabídkou společnosti ELTODO Osvětlení,
s. r. o., IČO: 25751018 na výměnu havarijního
kabelového vedení vedoucího v chodníku v Husově ulici, v úseku mezi Majakovského a Kollárovou ulicí za celkovou částku 78.026 Kč bez
DPH; schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. CES
67/2019 mezi společností ELTODO Osvětlení,
s. r. o. a městem Černošice na provedení výměny kabelového vedení VO v Husově ulici.
• Darování vybudovaných úseků kanalizačního a vodovodního řadu u Radotínské ulice
městu
Rada města Černošice souhlasí s uzavřením
darovací smlouvy (CES 676/2018) se společností TALLWIDE, s.r.o., IČO: 016 450 72,
o bezúplatném převodu vybudovaných úseků
řadu tlakové splaškové kanalizace o délce 33,8
m a vodovodního řadu o délce 102,7 m u Radotínské ulice do majetku města Černošice.
• Výstavba rodinných domů v Kollárově ulici - podnět k revokaci usnesení
Rada města Černošice bere na vědomí podnět paní J. V. k revokaci usnesení R/06/4/2019
ze dne 7. 1. 2019; nesouhlasí s revokací usnesení R/06/4/2019 ze dne 7. 1. 2019; konstatuje, že vybudování nového povrchu v Kollárově
ulici je smluvně zajištěno - v letošním roce jej
bude provádět město na základě smlouvy s investorkou a s využitím finančních prostředků,
které již složila na účet města.
• Žádost o zábor veřejného prostranství
před kostelem v Komenského ulici pro setkání sousedů
Rada města Černošice souhlasí s bezúplatným záborem veřejného prostranství před kostelem Nanebevzetí Panny Marie v neděli 19. 5.
2019 od 14 do 20 hodin pro konání sousedského setkání obyvatel ulice Komenského.
• Parkování filmové techniky u mokropeské
žel. zastávky v ulici Zd. Lhoty (žadatel Film
Makers, s.r.o.)
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Rada města Černošice souhlasí se záborem
parkoviště v ul. Zd. Lhoty (od staniční budovy
směrem k ul. Říční) tak, aby zůstalo prázdné,
a s parkováním filmové techniky na pozemku
města parc.č. 6192/7 při natáčení seriálu Atlantic Crossing dne 25. března 2019 dle žádosti
společnosti Film Makers pod podmínkou obvyklé úhrady záboru veřejného prostranství a pronájmu části Sportparku Berounka.
• Odpuštění části vodného a stočného
Rada města Černošice souhlasí 1) s prominutím části vodného a stočného v celkové výši
7.360 Kč vč. DPH z důvodu nesprávného měření vodoměru v domě č.p. xx v ulici U vodárny, 2) s prominutím stočného ve výši 9.977 Kč
vč. DPH z důvodu poruchy vodovodní přípojky
k chatě č.e. xxx v osadě Slunečná, kdy voda
neodtekla do kanalizace, 3) s prominutím části
vodného a stočného ve výši 2.967 Kč vč. DPH
z důvodu poruchy vodovodní přípojky k domu
č.p. xxx ve Vrážské ulici, kdy voda neodtekla
do kanalizace; nesouhlasí s prominutím části vodného a stočného z důvodu nesprávného
měření podružného vodoměru u domu č.p. xxx
ve Stulíkové ulici vzhledem k tomu, že podružný
vodoměr je majetkem odběratele a provozován
v jeho režii.
• Záměr pronájmu části nemovitého majetku - budovy č.p. 228 v Poštovní ulici - pro
anténní stožáry a technologii veřejných komunikačních sítí
Rada města Černošice souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu části nemovitého majetku
- části střechy a půdy budovy č.p. 228 v Poštovní ulici za účelem umístění anténních nosičů,
technologické jednotky a propojujícího kabelového vedení a příslušenství pro zajištění provozu
veřejných komunikačních sítí a poskytování služeb elektronických komunikací.
• Nájem nebytových prostor - úprava nájemného pro rok 2019 o inflační koeficient
Rada města Černošice souhlasí s úpravou
nájemného pro rok 2019 v návaznosti na uzavřené nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor
o inflační koeficient 2,1 % podle předloženého
návrhu.
• Návrh na pořízení nového informativního
radarového měřiče do Karlštejnské ulice
Rada města Černošice bere na vědomí
výsledky měření rychlosti v Karlštejnské ulici
v roce 2014, 2017 a 2019; souhlasí se záměrem pořízení nového informativního radarového
měřiče do Karlštejnské ulice.
• Záměr prodloužení pachtovní smlouvy č.
312/2017, jejímž předmětem je pacht části pozemku parc.č. 6192/6 o výměře 50 m2
v ul. Nádražní před č.p. 505
Rada města Černošice revokuje usnesení č.
R/05/18/2018 ze dne 17. 12. 2018, kterým
byl schválen dodatek č. 2 k pachtovní smlouvě
č. 312/2017; bere na vědomí zveřejněný záměr pachtu pro prodloužení pachtovní smlouvy
č. 312/2017 na rok 2019, jejímž předmětem je
pacht čáti pozemku parc.č. 6192/6 o výměře
50 m2 v ul. Nádražní před č. p. 505; souhlasí
s nabídkou pana K. P. na prodloužení pachtu
části pozemku parc.č. 6192/6 o výměře 50 m2
k. ú. Černošice za částku 15.000 Kč/rok 2019;

schvaluje dodatek č. 2 k pachtovní smlouvě
č. 312/2017 ze dne 7. 6. 2017 mezi městem
Černošice a panem K. P., kterým se prodlužuje
doba pachtu do 31. 12. 2019.
• Zápis z 1. schůze dopravní a bezpečnostní komise ze dne 4. 2. 2019
Rada města Černošice bere na vědomí Zápis z 1. schůze dopravní a bezpečnostní komise
ze dne 4. 2. 2019.
Finanční odbor
• Smlouva o termínovaném vkladu - KB,
a. s. - předčasný výběr
Rada města Černošice souhlasí s předčasným výběrem ve výši 10 mil. Kč z termínovaného
účtu s indexovou sazbou vedeného Komerční
bankou, a. s., k zajištění financování investic
města.
• ZUŠ Černošice - žádost o navýšení rozpočtu z titulu odpisů svěřeného majetku
Rada města Černošice schvaluje 1) odpisový
plán ZUŠ Černošice, 2) rozpočtové opatření č.
13; doporučuje zastupitelstvu města schválit
navýšení příspěvku ZUŠ Černošice o provozní
příspěvek na odpisy na rok 2019 ve výši 27.325
Kč dle schváleného odpisového plánu.
• Rozpočtové opatření č. 12 a změna rozpisu rozpočtu č. 9
Rada města Černošice schvaluje 1)rozpočtové opatření č. 12, 2) změnu rozpisu rozpočtu
č. 9.
Úsek právní
• Předžalobní výzva a podání žaloby
Rada města Černošice souhlasí 1) se zasláním předžalobní výzvy panu P. P., k zaplacení
bezdůvodného obohacení, 2) s podáním žaloby
na pana P. P., týkající se úhrady bezdůvodného
obohacení za užívání pozemku města Černošice parc. č. 470/2 v k.ú. a obci Černošice bez
právního titulu od září 2018 dále.
Odbor školství, kultury a cestovního
ruchu
• Nákup profesionální gymnastické hrazdy
Rada města Černošice souhlasí s nákupem
gymnastické hrazdy od firmy Vilém Kocián IČO:
15065677, za celkovou cenu 49.900 Kč včetně DPH; schvaluje rozpočtové opatření č.10.
• Drobné stavební úpravy a výmalba v objektu Radotínská 1128
Rada města Černošice souhlasí s navýšením
stavebních prací o 38.495 Kč na celkovou cenu
88.495 Kč dle předložené cenové nabídky;
schvaluje smlouvu o dílo na rekonstrukci bývalé
hasičské zbrojnice č. 38/2019 mezi městem
Černošice a Karlem Řezníčkem; schvaluje rozpočtové opatření č.11.
• Záměr změny smlouvy o nájmu prostor
sloužících podnikání č. 463/2017
Rada města Černošice schvaluje záměr změny smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání č. 463/2017 ze dne 12. 9. 2017 uzavřenou
s Monikou Barcziovou a Základní školou Černošice, p.o., týkající se pronájmu části pozemku parc. č. 2659/2 o výměře 50,9 m2, jehož
součástí je sportovní hala a prostory sloužící
podnikání v ní umístěné, části pozemku parc. č.

z radnice
2661/1 o výměře 9 m2, jehož součástí je skladový prostor a části pozemku parc. č. 2665/4
o výměře 25 m2, vše v k.ú. a obci Černošice
(Café Vera).
• Mikulášské trhy v letech 2018 a 2019 výše příspěvku, smlouvy
Rada města Černošice souhlasí 1) s poskytnutím dotace ve výši 30.000 Kč paní K.
P. na organizaci akce Mikulášské trhy, která
se uskutečnila 8. 12. 2018 na náměstí Centra
Vráž v Černošicích, 2) s poskytnutím dotace ve
výši 30.000 Kč paní K. P. na organizaci akce
Mikulášské trhy, která se uskuteční v prosinci
roku 2019 na náměstí Centra Vráž v Černošicích; schvaluje 1) smlouvu CES č. 68/2019
o poskytnutí dotace na tuto akci mezi městem
Černošice a paní K. P., 2) smlouvu CES č.
69/2019 o poskytnutí dotace na akci mezi městem Černošice a paní K. P.
• Slavnosti Morany 2019 - smlouva o poskytnutí dotace

Rada města Černošice schvaluje 1) smlouvu č. 70/2019 o poskytnutí dotace na akci
Slavnosti Morany mezi městem Černošice
a DOBNET, z.s., a to na základě svého usnesení R/03/23/2018 ze dne 3. 12. 2018 o poskytnutí hostitelství a spolufinancování ve výši
20.000 Kč 6. ročníku výše uvedené akce, která
se uskuteční 6. dubna 2019.
Úsek projektového řízení
a komunikace
• Veřejná zakázka na rekultivaci skládky
„U Dubu“ v rámci projektu OPŽP
Rada města Černošice schvaluje 1) vyhlášení
veřejné zakázky v nadlimitním režimu pod názvem
„Rekultivace bývalé skládky ‚U Dubu‘ Černošice“ realizovanou v rámci projektu OPŽP „Rekultivace bývalé skládky ‚U Dubu‘ Černošice“, reg.
č. CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_076/0005307, 2)
výzvu a zadávací dokumentaci vč. příloh veřejné
zakázky v nadlimitním režimu pod názvem „Re-

kultivace bývalé skládky ‚U Dubu‘ Černošice“;
jmenuje komisi pro hodnocení nabídek ve složení: M. Košťáková, P. Wolf, M. Formáčková, M.
Široký (zástupce AK JUDr. Vladimír Tögel, řešitele veřejné zakázky), M. Rychlý; náhradníci: Z.
Bacíková, J. Jiránek, V. Tögel.
Odbor sociálních věcí
a zdravotnictví
• Smlouva o zajištění vzdělávání - motivační
rozhovory (Jan Soukup)
Rada města Černošice schvaluje 1) výjimku
dle čl. 2 odst. 2.3.8 písm. c) vnitřního předpisu
č. 5 Zadávání veřejných zakázek pro objednání
služby - vzdělávacího semináře Jana Soukupa,
2) obsah Smlouvy o zajištění vzdělávání - motivační rozhovory pro pracovníky OSPOD mezi
městem a Janem Soukupem.

Z 10. jednání Rady města Černošice (4. 3. 2019)
Odbor investic a správy majetku
• Oprava nefunkční vodovodní přípojky a uzávěru k RD č. p. 1648 – cenová
nabídka
Rada města Černošice bere na vědomí informace o nefunkčním vodovodním uzávěru
a špatném technickém stavu vodovodní přípojky
k RD č. p. 1648; souhlasí s cenovou nabídkou
společnosti AQUACONSULT, s. r. o., na zajištění opravy vodovodní přípojky k RD č.p. 1648
vč. armatur.
• Konzultační služby v oblasti architektury
a urbanismu v souvislosti s přípravou, projednáváním a realizací projektu optimalizace železniční tratě Praha – Beroun
Rada města Černošice schvaluje 1) výjimku
z počtu předložených nabídek dle směrnice
o veřejných zakázkách, bod 2.3.8, písm. c), 2)
smlouvu (CES 95/2019) s arch. Karlem Hájkem, o poskytování odborných konzultačních
služeb v oblasti architektury a urbanismu v souvislosti s přípravou, projednáváním a realizací
projektu optimalizace železniční tratě Praha –
Beroun, a to za 300 Kč/hod.
• Výměna vodoměrů v roce 2019 – II. etapa
- zahájení zadávacího řízení
Rada města Černošice bere na vědomí informace o potřebné výměně vodoměrů v jednotlivých nemovitostech; schvaluje 1) výjimku dle
čl. 2.3.8 písm. c) vnitřního předpisu města č.
5 o zadávání veřejných zakázek (přímé oslovení
5 uchazečů), 2) zadávací dokumentaci, výzvu
k podání nabídek a návrh smlouvy o dílo; souhlasí se zahájením zadávacího řízení na akci
„Výměna vodoměrů v roce 2019 – II. etapa“.
• Vybavení odborných učeben ZŠ Černošice školními pomůckami - výzva k podání
nabídek
Rada města Černošice souhlasí s realizací veřejné zakázky malého rozsahu na výběr
dodavatele vybavení odborných učeben v ZŠ
Černošice Mokropsy školními pomůckami;
schvaluje 1) výzvu, zadávací dokumentaci
a návrh smlouvy o dílo (CES č. 83/2019) k veřejné zakázce „Vybavení odborných učeben ZŠ

Černošice školními pomůckami“, 2) rozpočtové opatření č. 18.
• „Stavební úpravy v budovách ZŠ Černošice - rekonstrukce odborných učeben a konektivita“ - výzva k podání nabídek na výběr
zhotovitele stavby
Rada města Černošice souhlasí s realizací
veřejné zakázky malého rozsahu na výběr dodavatele stavby pro projekt „Stavební úpravy v budovách ZŠ Černošice - rekonstrukce odborných
učeben a konektivita“; schvaluje výzvu, zadávací dokumentaci a návrh smlouvy o dílo (CES č.
84/2019) k veřejné zakázce „Stavební úpravy
v budovách ZŠ Černošice - rekonstrukce odborných učeben a konektivita“.
• Parkování filmové techniky v ulici V Dolích
(žadatel Film Hunters, s.r.o.)
Rada města Černošice bere se souhlasem
na vědomí zábor veřejného prostranství pro
parkování filmové techniky při natáčení reklamního spotu dne 25. února 2019 v ulici V Dolích
dle žádosti ze dne 20. 2. 2019; schvaluje
zařazení lokality u domu č.p. 274 na rohu ulic
Karlštejnská a V Dolích k ostatním v „Pravidlech
pro užívání veřejného prostranství města Černošice za účelem krátkodobého umístění filmové
techniky a zařízení“ s tím, že bude povoleno
užití veřejného prostranství pro natáčení po jedné straně ulice V Dolích mimo vjezdy v rozsahu
max. 150 m2
• Zábor veřejného prostranství v Husově ulici pro oslavu výročí Salonu Lucie
Rada města Černošice souhlasí s bezúplatným záborem veřejného prostranství - parkoviště v Husově ulici (mezi ulicemi Dobřichovická
a Alešova) v sobotu 13. 4. 2019 od 14 hodin
pro konání oslavy 30. výročí Salonu Lucie.
• Výměna vodoměrů v roce 2019 - I. etapa výběr dodavatele
Rada města Černošice bere na vědomí
informace o veřejné zakázce na první etapu výměny vodoměrů v roce 2019; souhlasí
s výběrem nejvýhodnější nabídky společnosti
AQUACONSULT, s. r. o., za celkovou cenu
368.500 Kč bez DPH pro zajištění první etapy

výměny vodoměrů v roce 2019; schvaluje uzavření smlouvy č. CES 89/2019 se společností
AQUACONSULT.
• Silnice č. II/115 – schválení objízdných
tras v rámci navrhovaných dopravně inženýrských opatření (DIO) pro V. etapu uzavírky silnice (úsek Kladenská - Tyršova)
Rada města Černošice bere na vědomí informace o předloženém návrhu DIO na V. etapu
rekonstrukce silnice č. II/115 od společnosti MSilnice, s. r. o., realizující tuto zakázku pro Středočeský Kraj; souhlasí s navrženými objízdnými
trasami pro uzavírku V. etapy rekonstrukce silnice, které vedou po místních komunikacích za
podmínky, že v případě, kdy by došlo k poškození místních komunikací na objízdných trasách
vlivem zvýšené intenzity dopravy, požaduje zajištění jejich adekvátní opravy na náklady investora
stavby rekonstrukce silnice č. II/115.
• Silnice č. II/115 Černošice, rekonstrukce
silnice - dodatek č.4 ke smlouvě o dílo č.
259/2017
Rada města Černošice bere na vědomí zjištěné skutečnosti související s prováděním rekonstrukce komunikace II/115 Černošice v úseku
ulice Vrážská od křižovatky s ulicí Komenského
po křižovatku s ulicí Kladenskou; schvaluje
uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo (CES
č. 259/2017) číslo objednatele č. 1: S-0877/
DOP/2017, číslo objednatele č. 2: 259/2017
a číslo zhotovitele: 25-SOD-2016-047-D2 mezi
Středočeským krajem a Městem Černošice jako
objednateli a zhotovitelem společností M-SILNICE a.s, IČO: 42196868 (CES č. 259/2017),
který nemá vliv na finanční plnění města.
• Dodatky ke smlouvám o závazku veřejné
služby v linkové dopravě v systému PID (linka PID č. 664, 665 a 951, 313 a 315) pro rok
2019
Rada města Černošice schvaluje 1) dodatek
č. 15 (CES 236/15/2014) pro linku PID 664
ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné
linkové dopravě v systému Pražské integrované
dopravy na roky 2010 až 2019 uzavřené podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopra-
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z radnice
vě, ve znění pozdějších předpisů, 2) dodatek
č. 12 (CES 235/12/2014) pro linky PID 665
a 951 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve
veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2019 uzavřené podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, 3)
dodatek č. 10 (CES 442/10/2015) pro linku
PID 313 ke smlouvě o závazku veřejné služby
ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské
integrované dopravy na roky 2010 až 2019
uzavřené podle zákona č. 111/1994 Sb.,
o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, 4) dodatek č. 10 (CES 234/10/2014)
pro linku PID 315 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky
2010 až 2019 uzavřené podle zákona č.
111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění
pozdějších předpisů, 5) rozpočtové opatření
č. 17.
• Sportovní areál u ZŠ Černošice - Upravená dohoda o započtení pohledávek CES č.
708/2018
Rada města Černošice ruší usnesení č.
R/05/4/2018 ze dne 17. 12. 2018; bere na
vědomí nutnost upravit text dohody o započtení pohledávek CES č. 708/2018 v souladu s platnou daňovou legislativou; schvaluje
uzavření dohody o započtení pohledávek CES
č. 708/2018 se společností PORR, a.s., IČ
43005560.
Finanční odbor
• Rozpočtové opatření č. 15
Rada města Černošice schvaluje rozpočtové
opatření č. 15.
Odbor školství, kultury a cestovního
ruchu
• Zápis z 2. jednání Komise pro spolkovou
činnost a komunitní život
Rada města Černošice bere na vědomí zápis ze 2. jednání Komise pro spolkovou činnost
a komunitní život.
• Infosystém sportovního areálu u ZŠ - Mokropsy (výroba cedulí)
Rada města Černošice souhlasí s objednávkou výroby informačních cedulí včetně instalace
pro sportovní areál u základní školy v Mokropsech v celkové hodnotě 48.850 Kč + DPH dle

cenové nabídky od firmy Gramon print s.r.o., IČ
61856592.
Odbor vedení města
• Program 4. zasedání zastupitelstva
města
Rada města Černošice schvaluje program 4.
zasedání zastupitelstva města.
• Zápis ze zasedání komise životního prostředí z 13. 2. 2019
Rada města Černošice bere na vědomí zápis
z jednání komise životního prostředí ze dne 13.
2. 2019.
• Žádost o schválení výměny baterií a revizi
automatických externích defibrilátorů
Rada města Černošice schvaluje výměnu baterií a revizi 2 automatických externích defibrilátorů PowerHead za celkovou cenu 24.926 Kč
včetně DPH firmou CHEIRÓN a.s..
• Kupní smlouva na zásahové ochranné pomůcky a příslušenství
Rada města Černošice schvaluje uzavření
kupní smlouvy na zásahové ochranné pomůcky
a příslušenství ve výši 141.321,54 Kč mezi městem Černošice a STIMAX International, s.r.o.,
IČ: 26780763 (CES 86/2019).
• Veřejnoprávní smlouva o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby, tedy činnosti nebo souboru činností podle zákona
č.108/2006 Sb., zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení, na
rok 2019; evidenční číslo smlouvy poskytovatele: S-0519/SOC/2019
Rada města Černošice schvaluje 1) návrh
Veřejnoprávní smlouvy o dotaci/příspěvku na
poskytování sociální služby, tedy činnosti nebo
souboru činností podle zákona č.108/2006
Sb., zajišťujících pomoc a podporu osobám za
účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení, na rok 2019; evidenční číslo smlouvy poskytovatele: S-0519/SOC/2019
mezi městem Černošice a Středočeským krajem, IČO 70891095, pro účely zajištění pečovatelské služby, ve výši 1.650.000 Kč, vč. přílohy (položkové čerpání), 2) rozpočtové opatření
č. 16.
Právní odbor
• „Vybavení odborných učeben ZŠ Černošice nábytkem“ - nadlimitní veřejná zakázka

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).

inzerce
LT Pětník přijme nové děti na letní tábor
„Cesta kolem světa aneb milionový závod“
v termínu 27. 7. – 10. 8., cena 3.890,- Kč.

Více informací na www.taborpetnik.cz,
h.vedouci@taborpetnik.cz.
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Rada města Černošice souhlasí s realizací
nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení na
dodávku nábytku do odborných učeben ZŠ pro
projekt „Vybavení odborných učeben ZŠ Černošice nábytkem“; schvaluje zadávací dokumentaci a návrh kupní smlouvy (CES č. 94/2019)
k veřejné zakázce „Vybavení odborných učeben
ZŠ Černošice nábytkem“.
• Návrh na zrušení části OOP č. 1/2018 Změny č. 2 ÚP Černošice
Rada města Černošice bere na vědomí návrh
J. V. ze dne 19. 2. 2019 o zrušení části OOP č.
1/2018 - Změny č. 2 ÚP Černošice; souhlasí,
aby vybraný advokát zastupoval město Černošice, jako odpůrce ve věci návrhu na zrušení části
OOP č. 1/2018 - Změny č. 2 ÚP Černošice,
podaného J. V. dne 19. 2. 2019.
Odbor technických služeb
• Oprava multikáry M25
Rada města Černošice souhlasí s proplacením faktury Pavla Rady za opravu multikáry M25
v celkové výši 48.500 Kč.
Odbor vnitřních věcí
• Dodatek č.2 ke smlouvě 176/2014 („Dozor v oblasti prevence rizik BOZP a PO“)
ohledně GDPR
Rada města Černošice bere na vědomí dalšího zpracovatele osobních údajů, společnost
Příležitosti bez bariér s.r.o., IČ: 29003440,
který poskytuje IT služby pro společnost CIVOP
s.r.o; souhlasí s dodatkem č. 2 ke smlouvě
CES č. 176/2014 pro dozor v oblasti prevence
rizik BOZP a PO“ k GDPR.
• Oprava služebního vozidla Škoda Fabia III
3SP 1281 - škodní události č. 4182142895
a 2018167280
Rada města Černošice schvaluje výběr dodavatele firmu FEMAT Radotín s.r.o., pro opravu
vozidla Škoda Fabia III 3SP 1281 v hodnotě
32.797 Kč bez DPH.

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

Plán sociálních služeb
V letošním roce čeká Středočeský kraj příprava nového Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na období 2020 – 2022. Do
tvorby plánu by rádi zapojili také osoby z řad veřejnosti a subjekty, které mohou prostřednictvím svých odborníků přinést poznatky z praxe
a návrhy na změny problematických oblastí.
Pokud máte zájem zapojit se do procesu tvorby nového plánu, který by měl zlepšit dostupnost sociálních služeb, můžete kontaktovat
Krajský úřad Středočeského kraje, oddělení koncepce a metodiky
sociálních služeb, prostřednictvím formuláře na tomto odkaze https://
goo.gl/forms/sd2OpEEe2qdli9Zi2. Na základě těchto návrhů budou
někteří z vás osloveni s žádostí o zapojení se do pracovní skupiny.
Účast ve skupině není honorována, předpokládá se, že dle tematického zaměření se skupina sejde v tomto roce 1-3x v Praze.
V případě dotazů se obraťte na jana.blehova@mestocernosice.cz.
Jana Blehová, vedoucí oddělení sociální pomoci

z města a okolí
Pohledem zastupitelů
Modernizace trati pohledem
černošických Pirátů
Vzhledem k tomu, že Správa železniční dopravní
cesty v poslední době zintenzivnila svou aktivitu
na poli případné modernizace trati procházející
územím naší obce, je možné, že město Černošice bude s investorem v dohledné době jednat
o podobě modernizovaného úseku. Přestavbu
trati s parametry koridoru pro dálkovou dopravu
nadále nevnímáme jako vhodné řešení, jsme pro
odklon tranzitní dopravy do tunelu mimo území
města a využívání naší trati jen pro příměstskou
osobní a místní nákladní dopravu. Vzhledem
k současné situaci však vnímáme potřebu být
připraveni na všechny varianty a proto chceme představit vizi černošických Pirátů týkající
se vhodné výsledné podoby modernizovaného
úseku, zvláště pak řešení prostoru zastávek
a způsobu řešení vlastního procesu stavby pro
případ, že k přestavbě skutečně dojde. V současné době není znám návrh projektu, který by
bylo možné hodnotit, či se k němu konkrétně
vyjádřit. Nechceme proto komentovat žádné varianty, protože jejich provedení neznáme. Představujeme náš pohled na ideál příměstské trati
procházející městem.
V případě modernizace trati budeme důsledně dbát na minimalizaci hluku a ochranu
obyvatel. Řešením je především nasazení moderních vozidel a taková rychlost v celém úseku
trati, aby nedocházelo k nežádoucímu brzdění
a zrychlování vlaků. Jsme proti plošné výstavbě
vysokých protihlukových stěn. V úsecích, kde
to bude technicky možné, podpoříme užití nízkých protihlukových stěn opticky nenarušujících
ráz města. K dodržení hlukových limitů budou
navíc užita individuální protihluková opatření

na budovách, která budou plně hrazena investorem stavby. Velmi diskutovaným tématem je
podoba zastávek v Černošicích a Mokropsích.
Obě zastávky by se dle našeho názoru měly stát
pevnější součástí veřejného prostoru. Jedná se
především o zakomponování nástupišť do okolí
s přihlédnutím k nutné míře bezpečí. V případě
černošické zastávky jsme pro velmi citlivé řešení
respektující její historický charakter. Současná
budova na pražském nástupišti by měla být zrekonstruována, či nahrazena replikou, měl by být
zachován a zrestaurován přístřešek k ní přiléhající. Součástí interiéru budovy by mělo být zázemí
pro provoz kavárny. Zastřešený prostor obou
nástupišť by měl být dostatečně robustní pro
pokrytí špičkové poptávky, normy pro potřebné
zastřešení vnímáme jako nedostatečné a navrhujeme větší plochy. V prostoru berounského
nástupiště navrhujeme zhotovení přístřešku
charakterově i materiálově korespondujícího
s budovou na pražském nástupišti v dostatečné délce. Takovéto přístřešky prosazujeme navzdory převažujícímu názoru zástupců koalice,
kteří chtějí užít modernější konstrukce, které
dle našeho názoru naruší tradiční ráz zastávky.
Vzhledem k tomu, že se objevila možná a zatím
nejistá varianta nutného rušení přejezdů, jsme
pro zachování přechodu alespoň pro pěší a cyklisty, tak aby nedošlo k nežádoucímu rozdělení
města. Z toho důvodu je zásadním bodem také
vybudování dostatečně prostorného a přístupného podchodu v místě podchodu současného
s prostorným schodištěm se začleněnou bezbariérovou rampou a výtahy na obou nástupištích.
Samozřejmostí je užití automatizovaného audiovizuálního informačního systému pro cestující,
vytvoření dostatečného počtu stání pro kola
a zbudování parkovacích míst K+R na silnici

II/115 podél berounského nástupiště. Nově by
měla být tato část silnice zklidněna s ev. zvýšením její úrovně a užitím retardérů.
V případě zastávky Mokropsy je zvažována varianta, kdy dojde ke zrušení současného ostrovního nástupiště mezi kolejemi, semknutí kolejí
k sobě a vybudování postranních nástupišť, jako
je tomu v Černošicích. V takovém případě se nebráníme modernějšímu pojetí zastávky podle nového architektonického návrhu. A to i vzhledem
k nevyhovujícímu stavu a umístění současné
budovy. Naší vizí je moderní budova, přiléhající
k pražskému nástupišti s čekárnou a zázemím
pro kavárnu s navazujícím celistvým přístřeškem
nad pražským nástupištěm a symetricky umístěným přístřeškem nad nástupištěm berounským.
Budova by měla vhodným způsobem komunikovat s prostorem při ulici Zdeňka Lhoty. Prostorná
zastřešená schodiště a prostorný podchod mají
doplňovat charakter zastávky a vizuálně korespondovat s podobou nádražní budovy. Dostatečné množství parkovacích míst podél zklidněné ulice Zdeňka Lhoty, krytá místa pro uložení
kol jsou opět samozřejmostí.
Velice citlivě vnímáme obavy občanů z možného nežádoucího vlivu stavby na statiku budov
či záboru částí jejich pozemků, které by si rekonstrukce mohla vynutit. V tomto směru vyzýváme
k otevřenému dialogu města a občanů a v případě, že dojde k výše uvedeným skutečnostem,
samospráva musí trvat na zajištění dohledu nad
průběhem stavebních prací, v případě nutného
záboru částí pozemků na poskytnutí náležitých
kompenzací, stejně jako na vyplacení náležitých
kompenzací za případné škody na majetku. To
vše ke spokojenosti našich občanů.
Za Piráty Jan Biskup,
člen dopravní komise města

Upozornění pro občany jiného členského státu EU, kteří by
chtěli v ČR volit ve volbách do Evropského parlamentu
Nejpozději dne 14. 4. 2019 musí občan jiného členského státu EU, který chce v ČR ve dnech 24. až 25. 5. 2019 volit do
Evropského parlamentu, požádat o zápis do seznamu voličů pro volby do EP nebo o přenesení údajů z dodatku stálého seznamu voličů v obci, ve které v minulosti do EP nebo zastupitelstva obce už volil. Voliči musí být minimálně 18 let nejpozději
dne 25. 5. 2019, nesmí být omezen ve svéprávnosti k výkonu volebního práva a musí být v dané obci přihlášen k trvalému či
přechodnému pobytu nejpozději dne 10. 4. 2019. Přihlášení k trvalému či přechodnému pobytu provádí cizinecká policie.
Radek Haugvic, vedoucí Správního odboru

Zachránila kaštany

inzerce

V březnu jsme četli smutnou zprávu, že nás opustila Jitka Fejfarová. Dovolte mi vzpomínku.
Před několika lety se i v Černošicích začala šířit na listech kaštanů /
jírovec maďal / klíněnka jírovcová. Listy stromů již v červnu začaly hnědnout a před koncem prázdnin zbyly holé větve. Mezi pilné bojovníky s touto chorobou patřila právě Jitka Fejfarová. Nejprve stromy evidovala a pak
každoročně instalovala na kmeny feromonové lapače. Starala se o stromy
obecní, ale i o ty v soukromých zahradách, pokud ji tam často nedůvěřiví
občané pustili. Několikaletý zápas dovedla do zdárného konce. Kaštany
rostou dál.
Až se zjara rozsvítí bílými květy, usednete pod nimi do letního stínu, nebo
na podzim je děti budou sbírat na výrobu zvířátek, vzpomeňte na skromnou, tichou ženu, která má zásluhu na přežití kaštanů v Černošicích.
Ivan Látal

13

z města a okolí

Oceněná autorka besedovala na Vráži
Černošická Společnost Letopisecká uspořádala 21. února v městském sále na Vráži besedu
s autorkou knihy Transsibiřská odysea Inkou Píšovou, která tím zahájila sérii autorských čtení.
Publikace shodou okolností pár dní před setkáním získala Cenu Hanzelky a Zikmunda za nejlepší cestopis roku, proto máme radost, že sál
se zcela zaplnil a zájemci si mohli knihu zakoupit
i nechat podepsat.
Na závěr pak autorka zcela nečekaně dostala
od vnuka legionáře Čeňka pravý ruský legionářský samovar a podle vlastních slov si ho už vyzkoušela. Těšíme se na další podobná příjemná
setkání.

FOTO: archiv ČeSpoLet

FOTO: Petr Kubín

-- Inka Píšová --

Za ČeSpoLet Simona Kysilková Šnajperková

-- Od vnuka legionáře Čeňka dostala Inka
Píšová ruský legionářský samovar. --

V černošické modlitebně Církve bratrské vyrostlo LEGO město
I když si už dávno nehraji s LEGEM nebo jinými kostičkami, přesto jsem se jako jeden z organizátorů zúčastnila LEGOPROJEKT, který
proběhl v týdnu od 11. do 17. března. Vše bylo
založené na stavbě městečka z kostek LEGO,
jež stavěly děti ve věku 6 - 12 let na desce
o rozměru 8 x 3,5 metru.
Předem přihlášené děti si mohly vybrat,
jestli chtějí postavit vlastní stavbu, nebo stavbu, která byla už předem dána v určité krabici i s návodem. Po hodině stavění měly děti

pauzu na občerstvení a krátký program. Poté
následovalo opět stavění a tvoření. Tak to šlo
od čtvrtka do soboty vždy od 16 do 19 hodin.
Celkem se na stavění podílelo přes 50 dětí
a skoro dvě desítky ochotných dospělých,
kteří dětem pomáhali a dohlíželi na to, aby vše
dobře fungovalo.
Stavění skončilo v sobotu a slavnostní otevření lego města proběhlo v neděli 17. března.
V odpoledních hodinách přišla pak řada na
nás – organizátory a spousty ochotníků - měli
2x FOTO: archiv CB

-- Lego město stavěly děti po tři odpoledne. --

Čarodějnické setkání s živou hudbou
Kdy: pondělí 29. dubna od 14 do 16 hodin
Kde: v parku u Domu s pečovatelskou službou
Zveme všechny seniory a jejich vnoučata na čarodějnice
u DPS, které se konají v pondělí 29. dubna od 14 do 16.30
hodin v parku za domem, kde si společně opečeme buřty.
V případě nepříznivého počasí se sejdeme s náhradním programem ve společenské místnosti. V obou případech nám zahraje na klávesy oblíbený hudebník Leoš Holan. Masky a kostýmy berte s sebou, protože jako každý rok oceníme všechny
čarodějnice a čaroděje.
Z důvodu uzavírky krajské silnice je nutné zaparkovat vozidla mimo areál DPS, případně požádat pečovatelskou službu o zajištění dopravy na akci. Více informací na telefonu
251 177 564.
Těšíme se na Vás!
Vstupné je dobrovolné.
Za DPS Miroslav Strejček, vedoucí DPS
-- Opékání buřtů na čarodějnice v parku za DPS je již tradicí. -14

FOTO: archiv DPS

jsme asi ten nejnáročnější úkol, a sice rozložení všech staveb a roztřídění kostiček do správných krabic. Pro zajímavost kostiček mnoha
tvarů a barev bylo kolem 750 tisíc!
Děti byly nadšené, a dospělí se určitě rádi
vrátili do dětských let. A protože LEGOPROJEKT, v rámci nějž celá akce probíhala, je aktivitou putovní, věříme, že za pár let opět budeme moci přivézt několik set kilogramů kostiček
lega za velkého jásotu dalších dětí.
Za organizátory Gražina Truhlářová

z města a okolí

Český Červený Kříž
Černošice
A už je tu zas
našich toulek čas.

FOTO: archiv spolku včelařů

Výročí v činnosti černošických včelařů
Když jsme v roce 2014 slavili 100 let práce
spolku včelařů pro Černošice a okolí, zdálo se nám, že dalších pět roků bude dlouhá
doba. Ano, byla, ale utekla jako voda. V letošním roce si připomeneme 105 roků našich
předků a naší činorodé práce ve prospěch
přírody města Černošice a okolní obce.
Sešli jsme se tradičně na valné hromadě
v počátku února v restauraci Pod lípou na
Vráži a provedli jsme bilanci naší práce v posledním roce. Stále bojujeme o zdraví našich
včel, české zemědělství nám v tomto boji
nepomáhá: pole jsou oseta monokulturami,
louky před očima mizí, v zahradách jsou trávníky sekané několikrát v týdnu. Včely nemají
pestrou stravu, proto jejich odolnost vůči nemocem (napadení roztoči, viry a dalšími nešvary) je nízká. Členové našeho spolku jsou
ukáznění a provádějí léčení přesně podle pokynů našich veterinářů a výzkumníků. Nemoci
nám však neberou radost z práce na našich
stanovištích. Náš spolek obhospodařuje více
jak 500 včelstev v Černošicích, Vonoklasech,
Roblíně, Solopiskách, Třebotově a Kosoři. Už
na naší valné hromadě jsme se potěšili zjištěním, že v předchozích několika teplejších
dnech včely létají a přinášejí do úlů pyl. Tento
stav se v posledních dnech února a začátku

března znásobil. První prolety včel s donáškou pylu jsou vždy radostným impulzem v práci včelaře.
Naše setkání na Vráži bylo tentokrát významnější: navštívil nás starosta města Filip
Kořínek a ve svém vystoupení ocenil práci
našeho spolku, navrhl několik námětů pro
komunikaci s veřejností a popřál dostatek
klidu při přípravě oslav 105 let trvání našeho
spolku. Návštěva starosty nás velmi potěšila.
Věříme, že spolupráce s radnicí města i dalšími obecními úřady přilehlých obcí přispěje
v budoucnu ke zvýšení zájmu veřejnosti o náš
obor.
Oslavy plánujeme na květen, blízko dne 20.
v tomto měsíci, kdy si celý svět připomene roli
tohoto ušlechtilého hmyzu v rámci Světového
dne včely. Naši občané budou včas informováni o programu oslav, které budou skromné,
ale se snahou ukázat lidem naši práci, naše
produkty a jejich důležitost pro život každého
z nás. Nezapomeneme ani na školní mládež
a ty nejmenší, kteří se teprve seznamují se
včeličkou, nejčastěji na obrázku. My však
ukážeme včely živé v proskleném úlu.
Těšíme se na setkání s vámi.

Proto zveme všechny příznivce přírodních krás,
ať to s námi také zkusí. Po úspěšném prvním
výletu s prohlídkou přírodní rezervace SOOS
a návštěvou Františkových Lázní jsou připraveny
výlety další.
Na druhém výletě (ve středu 1. května 2019)
nás čekají rarity:
V Hartmanicích je horská synagoga - nejvýše
položená v ČR.
V Hartmanicích - Dobré Vodě je kostel, jediný
v republice zasvěcený sv. Vintířovi a naprosto
výjimečný vnitřním vybavením. Výtvarnice Vladimíra Tesařová, která pochází ze Zbraslavi a později se přestěhovala do Dobré Vody, vytvořila
do kostela skleněný oltář, skleněnou křížovou
cestu, skleněnou sochu sv. Vintíře a skleněný
Betlém.
V Sušici se naobědváme a prohlédneme město, pak navštívíme muzeum.
Následovat budou výlety v těchto
termínech:
5. června hrad Houska – Doksy – Mšeno
3. července Vimperk – Chalupská slať
7. srpna	Železná Ruda – vláčkem na Černé
jezero
4. září
Rožmitál pod Třemšínem
2. října
Bechyně – Týn nad Vltavou
Na všechny výlety se odjíždí v 7 hodin.
Přihlásit se můžete na telefonních číslech 725
019 091 nebo 251 653 304.
Helena Mouchová,
vedoucí výletů ČČK

Luděk Sojka

Mezi obyvateli Černošic najdeme přes 80 Dobrých andělů
FOTO: archiv Dobrý Anděl

-- Petr Sýkora s jednou z rodin, kterým
Dobrý Anděl pomáhá. --

me všem, kteří se rozhodli nezištně pomáhat
druhým. Každý den vidíme, že i malý příspěvek
pomůže a dokáže vykouzlit úsměv na tváři,“
vzkazuje čtenářům Petr Sýkora, spoluzakladatel
nadace Dobrý anděl.

Dobrým andělem se stává každý, kdo přispívá
nadaci Dobrý anděl a prostřednictvím pravidelných finančních příspěvků tak pomáhá rodinám
s dětmi, které zasáhla vážná nemoc. Díky těmto
darům pak mohou jejich rodiče uhradit výdaje
spojené s léčbou - například častou dopravu
do nemocnice, doplatky léků, speciální stravu,

zdravotnické pomůcky, rehabilitace a další potřebné terapie.
Dobří andělé pomáhají i u nás
„Celkově již dárci pomohli více než 6 218 rodin, z Černošic pochází 2 z nich. Dárců, Dobrých andělů, u vás najdeme přes 80. Děkuje-

Naprostá transparentnost
Veškeré příspěvky dárců nadace Dobrý anděl
odevzdává potřebným rodinám do posledního
haléře, protože je její provoz hrazen ze soukromých zdrojů Petra Sýkory a dalších filantropů.
Navíc získává každý dárce, který se zaregistruje
na www.dobryandel.cz, i přístup do svého Andělského účtu, kde vidí konkrétní příběhy rodin,
kterým pomáhá. Aktuálně nadace každý měsíc
přijme 100 nových žádostí o pomoc a celkem
odesílá příspěvky více než 3 400 rodin.
Za nadaci DOBRÝ ANDĚL
Markéta Křížová
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ZUŠ OPEN 2019 v Černošicích
Základní umělecká škola – dříve Lidová škola
umění – často nenápadné, i když velmi důležité místo každé obce. Zcela jedinečný způsob
uměleckého vzdělávání, který je unikátní nejen
v Evropě, ale i na celém světě. Nikde jinde totiž
nenajdete součást státního školství, která systematicky vzdělává mladé lidi v uměleckých disciplínách – hudbě, tanci, divadelně-dramatických
žánrech a výtvarném umění. A to vše za velmi
příznivé školné a s kvalitními kantory, kteří se
nejednou stali vzory a inspirací pro malé žáčky.
Ti se pak často v dospělosti sami vydávají na
konzervatoře a akademie, aby se stali profesionály v daném oboru.

Právě proto, aby se na ZUŠ nezapomínalo,
vznikl projekt ZUŠ OPEN, který zaštítila operní
pěvkyně Magdaléna Kožená a její nadační fond.
První ročník ZUŠ OPEN proběhl již v roce 2017
a jeho myšlenkou je přiblížit a popularizovat základní umělecké školy, jakožto základní kameny
uměleckého vzdělávání.
Letos poprvé bude probíhat ZUŠ OPEN po 2
dny – v pátek 31. 5. a v sobotu 1. 6. a černošická ZUŠka se již pilně na tento dvoudenní maraton umění připravuje! V pátek 31. 5. se můžete
těšit na koncerty pro mateřské školy, taneční
scénu, výstavu výtvarného oboru i vystoupení
hudebního oboru a spoustu dalšího. Sobota

1. 6. bude potom patřit komponovanému programu poberounských základních uměleckých
škol, který proběhne na zámečku v Litni.
Další informace najdete na webu www.zusopen.cz a více o programu v Černošicích budeme postupně zveřejňovat na http://zuscernosice.cz/zusopen2019/.
Těšte se na květnové číslo IL, kde se dozvíte
všechny podrobnosti.
Za organizační tým ZUŠ OPEN 2019 Černošice
Magdaléna Voldřichová
www.zuscernosice.cz
www.facebook.com/zuscernosice

Jaká vlastně bude nová školka v „Husovce“?
Kdy: Den otevřených dveří – 16. dubna
Kde: MŠ Husova
Svou polohou je jistě výjimečná a unikátní.
Leží na samé hranici chráněné krajinné oblasti
Český kras a nabízí klid i nečekaně divokou
přírodu na okraji města. Výjimečná je také budova nové školky. Zvenku i zevnitř. Stačí otevřít dveře a vejít. Náhle se kroky návštěvníka
zastaví v hale plné kulatých světel. Zastaví se,
aby mohl "nasát" atmosféru velkorysého prostoru, barevného ladění, vůně a světla.
Zatím je tady ticho a klid. Je však cítit chvě-

ní před startem, před začátkem školního roku.
To se jednotlivé třídy zaplní malými kamarády.
V "Opičkách" budou naši maloušci, v "Žirafkách" kamarádi 4 - 5letí a v "Klokáncích" přivítáme předškoláky. Budeme si hrát, cvičit, tvořit a objevovat. O plná a spokojená bříška se
nám postará vlastní báječná kuchyně. A když
se unavíme, půjdeme si odpočinout. Spát ale
nemusíme, budeme si prohlížet knížky a poslouchat pohádky.
Do nové školky se můžete přijít podívat ještě dříve, než všechno začne.

Den otevřených dveří se koná 16. dubna
od 9.00 - 12.00 hodin a od 15.00 - 18.00
hodin.
Přímo tady nebo na webových stránkách
školky www.mshusova-cernosice.cz se dozvíte všechny informace k zápisu dětí do MŠ,
k chodu a koncepci školky, režimu dne, o nabízených kroužcích a mnoho dalšího.
Srdečně Vás zveme na návštěvu.
Marcela Sitařová, ředitelka mateřské školy

FOTO: archiv MŠ Husova

Zdroj: archiv MěÚ Černošice

inzerce

Hledám paní na žehlení
2x měsíčně

Mateřská škola Husova, Černošice
přijme do svého nově vznikajícího týmu
pedagogické i provozní zaměstnance na pozice:

- učitelka mateřské školy
- vedoucí kuchyně
- pomocná kuchařka-uklízečka
Kontakt tel. 702 235 358, email: mshusova@email.cz
Zdroj: archiv MěÚ Černošice

Tel. 731 672 685
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MŠ OTTOMÁNEK – školka s plaváním a angličtinou
Kdy: Den otevřených dveří v úterý 16. 4.
Kde: MŠ Ottománek
Letos slaví naše Mateřská škola Ottománek první
kulaté narozeniny – uplynulo neuvěřitelných 10
let od jejího založení. Každý nový školní rok přinesl spoustu nových dětských i dospělých tváří,
nápadů, netradičních projektů, výletů, krásných
zážitků, legrace, ale i trochu slziček.
V září 2019 se tedy zakousneme do druhého
desetiletí. A protože život běží v rychlém tempu
dál a dál, přichází naše školka s nabídkou zcela nového projektu – ANGLIČTINA s rodilým
mluvčím i českým lektorem. Každý den kromě
pátku děti uslyší angličtinu v podobě básniček,
písniček a her. Hravou formou si budou zvykat
na cizí jazyk a podnikat první krůčky za bránu
jeho porozumění.
Pro ty, kteří neví, co MŠ Ottománek dále nabízí, jen krátce pro doplnění informací představím
stávající projekty: PLAVÁNÍ – 2x týdně mají děti

v dopoledních hodinách v přízemí školky půlhodinový plavecký výcvik, kdy jsou rozdělené do
skupin podle věku a plaveckých dovedností. Učí
se dýchání do vody, splývavou polohu a základní plavecké styly – kraul, prsa, znak. Výstupem
je v šesti letech zvládnutí prvkového plavání.
Pokroky dětí pak mohou každé pololetí rodiče
zhlédnout na „Ukázkové hodině plavání“. Často jsou překvapeni tím, jaký posun děti udělaly
– od překonání strachu z vody až ke zvládnutí
jednotlivých plaveckých dovedností.
Dalším projektem je rozvoj asociativního myšlení již u dětí v předškolním věku pomocí metody
NTC Learning. Dlouhodobě spolupracujeme
s Mensou ČR, hledáme talenty a rozvíjíme děti
na maximum jejich rozumových schopností.
Bez JÓGY a KERAMIKY si už práci ve školce neumíme představit. Dětská jóga je báječná,
protože se do jógových cvičení a her zapojují i ty
nejmenší děti, je hravá, radostná, rozvíjí fantazii,

vede děti ke kamarádství, spolupráci a ještě navíc posiluje i protahuje tělo!
Práci s keramickou hlínou zařazujeme do našeho nabitého programu každý měsíc. Děti si
tak mohou zažít okamžik, kdy něco vytvoří vlastníma rukama – obrázek pro radost, svícen na
Vánoce nebo třeba mističku na oříšky. Fantazii
se meze nekladou!
Celý program ve školce je pak naplánován do
ročního projektu, činnosti v jednotlivých měsících a týdnech na sebe plynule navazují. Vzhledem k tomu, že třída ve školce je smíšená – navštěvují ji děti od 3 do 6 let, jsou některé aktivity
rozdělené a odstupňované podle věku.
Hledáte-li školku plnou nápadů, tvůrčí atmosféry a pohody, přijďte se k nám podívat – v úterý 16. 4. máme „Den otevřených dveří.“ Těšíme
se na Vás!
Vladimíra Ottomanská,
ředitelka

Tutte Le Note přijímá nové zpěváčky
Profesionálně vedený sbor rozšiřuje svoje
řady, proto zveme děti ve věku 8-14 let na
předzpívání v pondělí 8. a 29. dubna v čase
14.30-15.00 a 17.15-18.00 hodin do ZUŠ
Černošice, Střední 403. Připravte si 1-2 lidové písně a recitaci krátké básně, vyzkoušíme
hlasový rozsah a rytmické cítění. Svůj čas si
rezervujte na emailu: tuttelenote@gmail.com
nebo telefonicky: 739 352 614. Mladší zpě-

váčky přivítáme na zkouškách každé pondělí
14.00-15.00 v ZŠ Černošice-Mokropsy. Náš
sbor se pravidelně účastní atraktivních vystoupení a soutěží, audiokniha Děti světla je před
vydáním.
Poslechnout si nás můžete v sobotu 13.
dubna od 16 hodin na Jarních trzích ve svatebním sále dobřichovického zámku. Zazpívá
tu mj. koncertní oddělení pod vedením nové-

ho uměleckého vedoucího Martina Vydry, jehož můžete znát už coby našeho korepetitora
z loňského roku. Těšíme se na shledanou i na
slyšenou!
Simona Kysilková Šnajperková,
Tutte Le Note
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Krátké zprávy
ze základní školy
• První stupeň stále plave a bruslí.
• Proběhla okresní kola Olympiády v anglickém
jazyce a Zeměpisné olympiády, výsledky zatím
neznáme.
• Osmáci a deváťáci nás reprezentovali v okresních kolech basketbalu, chlapci obsadili druhé
a dívky čtvrté místo – BLAHOPŘEJEME!
• Pedagogický sbor absolvoval ve středu 20.
února seminář Michaely Veselé s názvem Kázeň
a klima školy.
• Sedmé třídy si vyzkoušely mediální výchovu
v praxi.
• Osmáci vyrazili na výlet do Liberce.
• Žáci 7. C vyrazili do Pece pod Sněžkou na poslední letošní lyžařský kurz.
• Ve středu 6. března proběhl DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, zkušenosti deváťáků si přečtěte
v samostatném článku.
• Několik středečních odpolední organizovala
naše škola akce pro předškoláky a jejich rodiče,
nyní nás čeká zápis - 4. dubna (více informací
naleznete na webových stránkách).
• Ve středu 13. 3. proběhla v příjemné atmosféře akce pro předškoláky "Škola hrou". Přišlo
95 rodičů a dětí, pro které učitelky připravily
zajímavé aktivity, firma MINDOK přivezla mnoho edukativních her, které si bylo možné zahrát
a případně i zakoupit. Návštěvníky zaujaly i připravené činnosti ve školní knihovně.
• Spolek přátel černošické školy uspořádal
v ateliéru přednášku o výukovém programu Začít
spolu.
• 15. května proběhne tradiční SBĚR PAPÍRU.
Michaela Šlesingerová, tisková mluvčí školy

Den otevřených dveří
Ve středu 6. března jsem se zúčastnila Dne
otevřených dveří 2019. Měla jsem společně se
svojí spolužačkou za úkol postarat se o chod
třídy druháčků. Mile mě překvapilo, že nás děti
respektovaly, nezlobily, chtěly, abychom se zapojily do aktivit společně s nimi, a neustále usilovaly o naši pozornost. Vypadá to, že mám nové
malé kamarády!
Daniela Maturová, 9. B

-- V rámci Dne otevřených dveří si děti vyzkoušely různé nové aktivity. --

Zeměpisná exkurze do
Planetária hlavního města Prahy
V pátek 22. února se 6. A vydala na zeměpisnou exkurzi do Planetária hlavního města
Prahy. Na úvod nás v planetáriu čekala krátká
přednáška o naší hvězdné obloze. Po přednášce následoval film - Naše bouřlivá planeta, který
byl o vzniku zemětřesení, tsunami a o sopečné
činnosti. A jako poslední jsme si prohlédli stálou
expozici planetária.
Žáci si exkurzi užili a zde jsou jejich postřehy:
Sára: „Líbilo se mi to. Zjistila jsem, jak najít
Severku."
Ondra: „Zaujaly mě tam takové lahvičky, které
svou tíhou ukazovaly, jaká gravitace je na jiných
planetách."
Jáchym: „Zaujala mě informace, že hvězdy,
které svítí oranžově, brzy vyhasnou."
Viktorie: „Líbila se mi ukázka jídel, která se
jedí ve vesmíru."
Anežka: „Nejvíce se mi líbila úvodní přednáška. Naučila jsem se poznat nějaká souhvězdí."

a nádobí, jak neuklouznout na podlaze, kam někdo vylil vodu,...
Zkrátka bylo toho spousty, co jsme nevěděli,
a je toho spousty, co ještě musíme zvládnout.
Důležité je, že nás to baví a naše pokrmy jsou
chutné. Jídla, která připravujeme v našich hodinách, mají z pohledu náročnosti vzrůstající
úroveň.
Pracujeme v pěti skupinách, ryze holčičích
nebo klučičích. Suroviny na vaření si nakupujeme sami, plánujeme v hodinách pracovních
činností nebo se radíme s rodiči.
Co jsme již zvládli: příprava salátu, příprava
pomazánky, pečení cukroví, english breakfast,
příprava polévky.
Co nás čeká: zdravý jídelníček, pečení z listového těsta, slavnostní pokrm na oslavu konce
školního roku.
Romana Zemanová, pedagog
-- Šesťáci si návštěvu planetária užili všemi
smysly. --

Simona Lišková, pedagog

Vaříme dobře a rádi!
My (třída 6. B) máme za sebou už pět dvouhodinových bloků ve školní kuchyňce.
Po úvodních zmatcích, kdy jsme nevěděli kam
se špinavým nádobím, jak umýt hrnec a nenamočit si ruce, jak nakrájet zeleninu a neříznout
se, jak zorganizovat pořádek na pracovní ploše,
když jsou na ní hory odřezků, suroviny na vaření

3x FOTO: archiv ZŠ Černošice

ZŠ Černošice přijme
od 23. srpna 2019

kvalifikovaného učitele 1. stupně,
českého a anglického jazyka,
chemie, přírodopisu
a asistenta pedagoga.
-- Sedmákům v Peci pod Sněžkou na lyžařském kurzu počasí přálo. -18

V případě zájmu volejte 602 501 121.
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Akademie Černošice uvádí …

2x FOTO: archiv Akademie Černošice

Aktuality
Počátkem března se rozběhl jarní semestr Akademie. Startovali jsme přednáškou Alternativní metody výuky, kterou fundovaně a zajímavým způsobem přednesla paní Daniela Sedláčková z Katedry pedagogiky Filosofické
fakulty UK.
Kulturní šok
Přednáška se konala v klubovně bývalé hasičárny. To by samo o sobě nebylo nic mimořádného. Jenže účastníci, kteří tyto prostory navštívili dříve,
byli velmi příjemně překvapení, přímo šokováni, zcela renovovaným prostředím v klubovně. Všude čisto, uklizeno, vymalováno, sociální zařízení
nově přestavěno, jednoduše zázrak.
Dík městu Černošice
Proto chci na tomto místě poděkovat městu, starostovi i radním a všem
dalším, kteří se podíleli na procesu návrhu, plánování, zajištění financí a já
nevím čeho ještě, za skvěle odvedenou práci. Tato vstřícnost zavazuje nejen Akademii ale jistě i ostatní spolky, které klubovnu využívají, ke zlepšení
a zkvalitnění veřejně prospěšných prací a komunitního života. Ještě jednou
díky!
Akademie Černošice v Senátu ČR
20. února 2019 se v Senátu ČR konalo slavnostní představení odborné
Česko – Slovenské konference o vzdělání, jako příležitosti pro společnost. Většina přednášejících zastupovala renomované české a slovenské
univerzity a další vzdělávací zařízení a věnovala se spíše teorii. Akademii
Černošice zastupoval pan Pavel Blaženín a jeho přednáška měla velký
ohlas, neboť se jednalo o praktické zkušenosti se založením a provozem
zařízení pro celoživotní učení. Na tomto místě děkuji panu Blaženínovi za
skvělou reprezentaci Akademie i města Černošice.
Nová záložka na webu Akademie
V kalendáři kurzů na webu najdete nyní novou záložku „Proběhlé kurzy“,
ve které budou od teď všechny minulé kurzy. Tento přehled slouží k tomu,
abyste se mohli inspirovat konanými akcemi a případně si mohli vyžádat
jejich opakování.

-- Vzpomínka na návštěvu Masarykovy pracovny v loňském roce. -středa 24. dubna

sobota 27. dubna

úterý 30. dubna

Alexandra Alvarová
o politické
propagandě

Turné 4 přednášek světoznámé investigativní novinářky
z Kanady v ČR. Jedno z nich
je v Černošicích. Tohle si fakt
nenechte ujít.
Včelka medonosná
Na podzim jsme dali včeličky
v úlu – na jaře
spinkat, teď je půjdeme probudit. Děti vezměte s sebou.
Kurz šití pro začáteč- Pokračujeme v kurzu šití, tenníky i pokročilé (4 x)
tokrát jak pro začátečníky, tak
i jako pokračování podzimního
kurzu.

Závěrem?
Díky za váš zájem a moje prosba o spoluúčast při rozvoji naší Akademie
Černošice platí dále. Pokud máte jakýkoliv konstruktivní nápad, námět pro
kurz, chuť přiložit ruku k dílu, prosím o zprávu.
Děkuji za vaši přízeň a těším se na dalších akcích.
Václav Vojtěch, Akademie Černošice

Program Akademie na duben 2019
Následující program obsahuje již naplánované kurzy. Kvůli změnám sledujte prosím web Akademie nebo Facebook a případně si nechte posílat
newsletter. Příprava kurzů stojí poměrně dost úsilí a je pak škoda, když
vám něco uteče.
termín
úterý 2. dubna

středa 3. dubna

čtvrtek 4. dubna
úterý 9. dubna

název akce
Základy finanční gramotnosti – rodinný
rozpočet
Mamahotel aneb přechodové rituály!

Původ a smysl křesťanských Velikonoc
Kosmický program ČR
– prestiž nebo šance?

sobota 13. dubna

Seznamte se s ČCHIKUNG / Qi Gong

úterý 16. dubna

IT – bezpečně na internet + e-mail

středa 17. dubna

Já se z těch trendů výživy zblázním!

proč se zúčastnit?
10 zásad rodinného rozpočtu.
Jak funguje a proč ho vést. Jak
spořit i když není z čeho?
Co má dospělý muž, žijící
u maminky a ten, co mhouří
oči společného? Neuskutečněný přechodový rituál. Co
s tím?
Strhující vyprávění o vzniku
a historii Velikonoc.
Jak studenti a podnikatelé
z Černošic mohou profitovat
z kosmického výzkumu? Jak
uchopit příležitost?
Naučte se správně dýchat
a získejte více životní energie.
Vhodné pro všechny věkové
kategorie.
Tipy a triky o mailech a internetu. Kdo dnes nevyužívá internet, jako by nežil.
Paní doktorka Kunová tentokrát
místo televize vystoupí osobně
v Černošicích. Dobrou chuť.
Dozvíte se a také ochutnáte.

-- Akce probiotika z minulého semestru. --

Duben v MC Mraveniště
•
•
•
•
•
•

pá 5. 4. Zajíčci
so 6. 4. Dílnička u řeky na Slavnostech Morany
pá 12. 4. Velikonoční vajíčka
so 13. 4. Bazar v Sokole
pá 19. 4. ZAVŘENO
pá 26. 4. Čarodějnice
MC Mraveniště můžete navštívit každý pátek od září do června, vždy
od 9 do 11 hod. v komunitním centrum MaNa, naproti kostelu, Komenského 2018. Připravujeme pro děti básničky, známé říkanky, výtvarnou
činnost a někdy také pohádku. Rádi zpíváme, povídáme si a především
si hrajeme. Aktuální program pravidelných setkání i jednotlivých akcí
najdete na adrese: www.mcmraveniste.cz.
Kontakt: mraveniste@seznam.cz
Facebook: Mraveniště Černošice z.s.
Za tým Mraveniště Dana Rychlá
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-- Místo tělocvičny se atleti nyní přesouvají trénovat na nový atletický ovál. --

Atletický klub Černošice již trénuje na novém atletickém oválu
Nových zájemců o atletické tréninky stále přibývá, vysoká kvalita tréninků však zůstane zachována díky profesionálnímu přístupu trenérů.
„Jsme rádi, že rodiče pochopili, že u nás je na
prvním místě snaha podporovat u dětí radost
ze sportu jako takového. Děti u nás navazují
nová přátelství, která jsou založená na ochotě
si vzájemné pomoci, fandit si, ale i zdravě se
motivovat. Od září plánujeme snížení členských

Oficiální slavnostní otevření černošického oválu
se bude sice konat až v neděli 28. dubna od
12 hodin, mladí atleti z atletického klubu již ale
pravidelně trénují na novém atletickém oválu.
Zázemí se ještě bude postupně dodělávat, ale
to nejdůležitější - ovál - již je funkční a atleti jsou
spokojeni.
Ti, kdo jsou zvědaví, jak se na novém atletickém oválu sportuje, mohou se přijít osobně přesvědčit na slavnostní otevření v neděli 28. dubna, kdy se budou konat nejen závody pro děti,
ale i pro širokou veřejnost v běhu na 800 metrů.
Na dětské závody je třeba se předem registrovat
na stránkách www.askcernosice.cz, na běžecký závod na 800 metrů pro veřejnost se stačí
přihlásit na místě. Pro diváky budou připraveny
exhibiční závody českých atletů ve skoku vysokém a v běhu na 100 metrů. Nebude chybět ani
exhibice v basketbalu, zumbě či ropeskippingu.
Pro děti je připraven sportovní program na celé
odpoledne. Slavnostní otevření sportovního areálu bude zakončeno až v pozdních večerních
hodinách koncertem kapely v amfiteátru.
Dvě soustředění a závody
Atletický klub Černošice čekají v dubnu dvě
soustředění, a sice pro atletickou přípravku
v termínu od 11. do 14. 4. 2019 v Sušici (hotel
Gabreta) a pro mladší a starší žactvo od 17. do
21. 4. 2019 v Jablonci nad Nisou (hotel Merkur). Přihlašování probíhá na stránkách www.
askcernosice.cz.
„Pro soustředění se snažíme vždy vybírat taková místa, která nabídnou vše, co potřebujeme
ke kvalitním tréninkům, tedy zejména vhodné zázemí - atletický ovál, atletickou halu nebo ovál,
tělocvičny. Hledíme však i na doplňkové zázemí
jako například bazén a regeneraci. Jednou z dalších priorit je kvalita ubytování a kvalitní strava,
což není někdy až tak jednoduché. Organizaci
však dáváme vše a pro děti se vždy snažíme zajistit ty nejlepší podmínky a sportovní program,“
tvrdí trenér a předseda atletického klubu Tomáš
Vodička.
V sobotu 6. dubna proběhnou zkušební závody pro členy atletického klubu, v květnu a červnu čekají Klub závody družstev proti dalším atletickým klubům v ČR. „Věříme, že budeme mít
úspěch, ale hlavně, že si závody všechny děti
užijí a odnesou plno nezapomenutelných zážitků,“ říká trenér Jakub Junek.
Přihlašování na příští školní rok
Od května 2019 bude probíhat přihlašování
dětí na tréninky na nový školní rok 2019/2020.
20

příspěvků a přidání více atletických tréninků,“
vysvětluje trenérka Jana Lágnerová Balová.
Pokud vše půjde dobře, od 1. dubna 2019 by
měly být spuštěny nové webové stránky www.
askdipoli.cz, kde najdete spoustu novinek a překvapení. Za spolupráci a podporu děkujeme ZŠ
Černošice a především městu Černošice.
Hedvika Šebková
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Atletický areál u školy

2x FOTO: Petr Kubín

Slavnostní otevření nového sportovního areálu u základní školy
v Mokropsech proběhne v neděli 28. dubna (viz pozvánka
na str. 20). Zasportovat si sem ale můžete přijít již od začátku
dubna. Podmínky najdete níže v Návštěvním řádu.

Běžci a běžkyně
Pozor!
S předstihem zveme všechny běžecké nadšence na 5. ročník Černošického běhu, který se bude konat 21. září 2019. Zapište si
datum do běžeckých kalendářů a vylaďte formu k tomuto datu. Těšte se společně s námi
na oslavu běhu a Černošic. Tradičně poběží
dětské kategorie, rodinné štafety a hlavní závod dospělých na 3 a 10 km. Pokud byste
měli chuť zapojit se do organizace, podpořit
nás nebo poskytnout radu (konstruktivní),
ozvěte se. Další informace, včetně možnosti
přihlášení, najdete již nyní na adrese www.
cernosickybeh.cz.
Pojďte s námi do toho, těšíme se na Vás!
Za organizátory Bětka a Tomáš Kratochvílovi
a Dana a Petr Pánkovi

Nové šaty
sokolovně sluší
Kdy: sobota 25. května od 14.30 hodin
Kde: Sokolovna Černošice
Přijměte srdečné pozvání na slavnostní znovuotevření rekonstruované černošické sokolovny.
Co Vás čeká:
• komentované prohlídky nových interiérů
•	výstava o historii i současnosti Sokola
Černošic
•	ukázky cvičení, možnost vyzkoušet si různé
cvičební pomůcky či nářadí, zábava pro děti
i dospělé na zahradě
• malé občerstvení po celé odpoledne
•	v podvečer pak opékání buřtů za doprovodu
příjemné muziky
Zkrátka se přijďte podívat, jak dopadla rekonstrukce a zároveň nahlédnout do aktuálního
černošického sokolského dění, které neodmyslitelně k Černošicím patří.
Podrobný program naleznete v dalších IL.
Těšíme se na setkání s vámi.
Se sokolským pozdravem NAZDAR!
Za organizační tým M. Voldřichová
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-- Rope Skipping --

s jejich show. Pro ty z vás, kteří Rope Skipping
nikdy neviděli, půjde o fascinující zážitek.
Aerobic
O týden později - 18. a 19. května - bude tribuna opět praskat ve švech – pro velký zájem se
k nám znovu vrací soutěž aerobicu jednotlivců
i týmů Mistry s mistry, která nabídne pohybové
sestavy i sportovní aerobic – a především podívanou pro malé i velké.

Nabité divácké jaro v Hale Věry Čáslavské
Sezóna kompletního víkendového vytížení HVČ
různými turnaji pomalu končí a přichází čas pro
zajímavé a divácky atraktivní akce. Jste-li fandové sportu, poznamenejte si do diářů, co vás
v Černošicích-Mokropsech čeká.
Basketbal
Druholigový basketbalový tým radotínských Vlků,
kteří jsou v Hale Věry Čáslavské na své domácí
půdě, se probojoval do play off a hraje utkání
o postup do 1. ligy! Je to ohromný úspěch týmu,
lidí kolem něj i věrných diváků, kteří si do naší
haly našli cestu. Data zápasů bohužel nebyla
v době uzávěrky známá, najdete je na webu
www.halaverycaslavske.cz. Nenechte si ujít
bouřlivou atmosféru velkých finále!

Gymnastika
Sokol Černošice se představí v sobotu 13. 4. už
třetím ročníkem gymnastického dvojboje, kde
budou závodit ženy a dívky na kladině a v akrobacii a muži a chlapci na hrazdě a v akrobacii.
Přes sto gymnastek a gymnastů znovu nabídne
divákům skvělou podívanou.
Rope Skipping
Také 11. května se bude na co dívat – Hala Věry
Čáslavské bude za účasti televizních kamer hostit mezinárodní závody v Jump Rope - Rope Skippingu (závodní skákání přes švihadlo). Závodníci se představí v rychlostních i freestylových
disciplínách, očekáváme účast 180 závodníků
z České republiky i sousedních států. Pro diváky
je připraven atraktivní program - vystoupení týmů

Mistrovství ČR v gymnastice
Jarní program nemůže končit jinak, než závody
„velké“ gymnastiky, na které jsme náležitě pyšní:
v Hale Věry Čáslavské přivítáme 21. – 23. června závodnice, které se pod podpisem paní Věry
utkají o vítězství na Mistrovství České republiky
výkonnostních stupňů (různých věkových kategorií). Tentokráte je závod rozdělen do 3 dnů
- v pátek odpoledne uvidíme děvčata, která
budou soutěžit na přeskoku, hrazdě, kladině
a prostných, v sobotu se přeneseme do vyšších
kategorií a hrazdu nahradí bradla o nestejné výši
žerdi. Závodit budou juniorky a seniorky a v neděle sérii závodů zakončí nejmladší děvčata ve
věku od 7 - 12 let.
Vstupné na tuto akci je dobrovolné, nenechte
si ji ujít!
A ještě na závěr: nezapomeňte 28. dubna na
závodní i společenský křest venkovního sportovního areálu – viz samostatný článek. Mohu prozradit, že kromě sportovců a pořadatelů se na
akci patřičně chystá i Café Vera, tak pro jednou
vyměňte nedělní plotnu za outdoor a přijďte si
užít den i večer s malými a velkými sportovními
srdcaři!
Oto Linhart,
manažer haly

Tenisté se připravují na novou sezónu 2019 a vítají nové členy
Po loňské úspěšné a především oslavné sezóně
nastává tenistům v tomto čase neradostné období. A tím je příprava dvorců ke hře na novou
sezónu. V podstatě to znamená vyčistit kurty,
odvozit starou, mechem zarostlou antuku, zválcovat kurty a pohodit novou antukou. Celá tato
příprava musí být provedena za příznivého počasí, tj. teploty nad nulou a obloha pokud možno
bez deště.
Vše je nutno udělat tak, aby byly kurty připraveny do konce dubna a mohla tak být zahájena
mistrovská utkání. V tomto roce začínají konkrétně 27. dubna.
Tyto informace uvádíme jen jako malý úvod tohoto příspěvku, jehož hlavním účelem je pozvání
na mistrovská utkání a především pozvání na
netradiční Den otevřených kurtů.
Jedná se o zájem klubu na získání nových
členů z řad dospělých i dětí. Původní záměr byl
vyhradit příchozím zájemcům kurty a umožnit jim
hru. Bohužel ho nelze realizovat, neboť na soboty i neděle jsou vypsány termíny mistrovských
utkání a jen velice obtížně bychom mohli kurty
uvolnit. Nabídka je tedy taková, že v průběhu
druhého mistrovského utkání, tedy v sobotu 4.
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FOTO: archiv tenisového oddílu

-- Než se začne hrát tenis, čeká tenisty brigáda. --

května, velice rádi uvítáme příchozí zájemce
a po vzájemné dohodě vyhradíme termín, kdy si
zájemci bezplatně tenis vyzkouší (rakety a míče
budou případně zapůjčeny). Rovněž budou seznámeni s podmínkami vstupu do klubu.
V případě reálného zájmu bude při zapsání do
klubu poskytnuta významná sleva.
Pro ty, kteří by se na výkony našich tenistů
rádi pouze podívali, sdělujeme, že mistrovská
utkání se hrají každou sobotu od 27. dubna, od
9 hodin (dospělí s výjimkou 19. května, ne - do-

rost), přičemž poslední utkání bude sehráno
v sobotu 22. června.
Těšíme se, že přijdete naše závodníky podpořit Vaší účastí.
Za výbor klubu
Hynek Trnka

Kontakty:
Tel. správce: 724 254 085
Tel. předseda: 737 237 648
www.tk-cernosice.cz

z města a okolí
2x FOTO: archiv SK Černošice

Hokejový A tým mužů má stříbro
Černošický A tým mužů se i letos dostal do
play-off krajské ligy mužů. Celé play-off se
hraje na 2 vítězná utkání, zápasy se hrají do
rozhodnutí. Při nerozhodném stavu po šedesá-

ti minutách hry se prodlužuje 10 minut a platí
pravidlo "náhlé smrti", tedy že tým, který vstřelí
branku, vyhrává. Pokud nerozhodne prodloužení, přicházejí na řadu trestná střílení.
S nelehkou úlohou obhájce titulu
čtvrté nejvyšší soutěže ledního hokeje v Čechách se
i tentokrát popral
obzvláště v prvních kolech se ctí.

Čtvrtfinálovým i semifinálovým kolem prošel
bez ztráty bodu. Ve čtvrtfinále během dvou
zápasů porazili hokejisty ze Slaného. Obě
utkání byla až nezvykle bohatá na góly, čepice černošických fanoušků mohly na led létat
dokonce třikrát! Střelecky se nejvíce dařilo Šalamounovi, který zkompletoval hattrick při obou
utkáních, ve druhém zápase se k němu připojil
i Formánek.
V semifinálové bitvě čekal na černošické hokejisty tým z Poděbrad. I ten nakonec porazili
ve dvou utkáních. Přičemž ve druhém zápase
na poděbradském ledě, zahájeném slavnostním vhazováním reprezentanta sledge hokeje
Zdeňka Šafránka, nadělil 3 góly soupeři tentokrát hostující útočník Červený. Brankář Frolík
vychytal nulu.
Ve finále na tygry čekal tvrdý čáslavský oříšek. V prvním duelu v Čáslavi trestali domácí
nemilosrdně vyloučení a v prvním zápase tak
zvítězili 4:1. Na domácím ledě se černošičtí
hokejisté porazit nedali. Vyhráli po napínavém
souboji druhé utkání finálové série v prodloužení 3:2. Druhou březnovou neděli se tak o vítězi
krajské ligy mužů mělo rozhodnout na čáslavském ledě. Výhodu domácího ledu nakonec
v prodloužení využili a oplatili tygrům porážku
z druhého utkání.
Celkově náš A tým obsadil skvělé druhé místo. Rádi bychom poděkovali všem fanouškům,
kteří nás podporovali nejen na domácích zápasech, ale i při utkání „venku“. Dále děkujeme
všem sponzorům a lidem pomáhajícím s chodem týmu. Těšíme se na další sezónu.
Hana Bláhová

Srdečně Vás zveme na

Černošický dvojboj
v gymnastice
-- Druhé finálové utkání. --

v hale Věry Čáslavské

13. dubna 2019

9:00 - 16:30 hod.
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Aprílový divadelní
festival
Čtvrtek 4. dubna od 20 hodin
Divadlo AKORÁT Praha: Mrzák Inishmaanský
Drsná irská komedie o nejzapadlejším zapadákově a lidech, kteří tam zapadli. Inscenace vyhrála v roce 2017 nejvyšší ocenění na přehlídce
amatérských divadel v Praze. Ve hře lítají sprostá
slova, vajíčka, pytle brambor, velikášské noviny
a hlavně jeden velký hollywoodský sen… Hraje
se 90 minut bez přestávky. Vstupné 100 Kč.
Pátek 5. dubna od 20 hodin
Divadelní společnost Starbag s.r.o.: Kdy to
bylo naposledy?
Brilantní komedie z pera francouzského dramatika je zárukou velmi dobré zábavy s možností zamyšlení nad vztahy mezi muži a ženami.
Absurdní komedie, ukazující mnoho důvodů,
které muži v manželství často podceňují, aniž
by si uvědomovali, že jim přitom může jít o život.
Vstupné 180 Kč.
Neděle 7. dubna od 16 hodin
Divadélko Koloběžka: Ježibaba Kolobajzna
slaví Velikonoce
Pohádka o popletené ježibabě, která si chce
užít velikonoční zvyky, ale vůbec neví, jak na to.
Naštestí má kolem sebe spoustu dětí, a nakonec i dva kamarády havrany. Vstupné 90 Kč.
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Vrata a garáže se otevřou již po sedmnácté
Kdy: sobota 27. dubna
Kde: po celých Černošicích
V sobotu 27. dubna se již posedmnácté sejdeme nebo potkáme v ulicích Černošic na
prodeji i lovu pokladů z našich šatníků, garáží, půd, sklepů a všelijakých jiných skladišť
v rámci tradiční sousedské akce Garage Sale
Černošice.
Projděte po zimě byt, pokoje i sklepy a věci,
které už nepotřebujete, nedělají vám radost
ani službu, nabídněte rovnou mezi vraty vašim
sousedům. K prodeji je možné se přihlásit již
tradičně přes registrační formulář na webu
www.garagesalecernosice.cz, kde také najdete i další informace a tipy, jak prodej připravit, a průběžně aktualizovanou mapu míst,
kde se bude v neděli prodávat. Pro prodejce,
kteří nemají před domem prostor, kam zboží
umístit nebo bydlí v odlehlých místech, kde
by jejich prodej byl osamocen, je opět připravena možnost využít za drobný poplatek prostor louky ve Zvonkové ulici, kde tak vznikne
přirozené centrum akce. Stavte se tedy ulovit
nějaký poklad, prohodit pár slov u kávy nebo
čaje a dejte věcem novou šanci na život.
Pokud vytřídíte věci, které už nechcete
a nenajdete pro ně nové majitele, můžete je
pak darovat prostřednictvím naší Vlakderoby

v Mokropsech, knížky si pak své nové čtenáře mohou najít ve Vlaknihovnách na obou
nádražích. Pokud vám navíc po prodeji oblečení zbydou nějaká volná nevyužitá ramínka,
třeba ta z čistírny, budeme rádi, když je Vlakderobě poskytnete k dalšímu použití. Ráda
bych také touto cestou poděkovala všem,
kteří se společně s námi starají o to, aby oba
nádražní projekty fungovaly a dělaly nám radost, jsme inspirací pro další obce i města.
Pevně věříme, že jednotlivce, kteří mají potřebu tu a tam něco zničit nebo poničit, to brzy
přestane bavit a začnou se věnovat něčemu
smysluplnějšímu.
Pro milovníky našich Fashion Pikniků můžeme navíc prozradit, že už chystáme další
datum, sledujte nástěnky a události ve městě,
aby vám nic neuteklo.
Těšíme se na všechny v dubnu "mezi vraty"! Garážové prodeje startují již 7. dubna
v Dobřichovicích, další víkend, konkrétně 13.
dubna budou mít otevřeno Řevnice. Data prodejů v dalších městech najdete na webu nebo
stránce na facebooku.
Bára Nováková & Bára Malá
www.garagesalecernosice.cz
FB a IG: @garagesalecernosice

z města a okolí

Čarodějnice na mokropeské pláži
Kdy: úterý 30. dubna v 16.00
Kde: pláž v Mokropsech
Zveme všechny malé i velké čarodějnice a čaroděje na zábavnou odpolední akci “Pálení čarodějnic”. Co vás na čarodějnickém reji čeká
a nemine? Máme připraveny soutěže pro děti,
dílničku, opékání špekáčků vlastních, nebo
těch, které pro vás budou připraveny. Vyhlásíme nej čarodějnici či čaroděje v kategorii junior
i senior.
V čarodějnickém karavanu si budete moci dát
alkoholický i nealkoholický čarodějnický lektvar,
případně se vyfotit na památku v čarodějnickém
fotokoutku. Nebudou chybět ani jiné pochutiny
a čarodějnické občerstvení jak pro malé, tak velké. A aby toho nebylo málo, máme hlášena i dvě
čarodějnická překvapení.

Jaro letos přivítáme
v parku Berounka
O nejkrásnější Moranu
Během pozdního odpoledne bude zvolena
nejkrásnější Morana. Rozhodne o ní porota, jíž předsedá dramatik a režisér David
Drábek. Mezi hodnotícími bude například
herečka Jana Altmannová s manželem Jiřím, známým grafikem a malířem, fotografka
Petra Klačková a malíř, ilustrátor a grafik Jan
Maget.
Výrobci tří nejkrásnějších Moran získají
originální sošky z dílny Radoslavy Vrabcové a věcné ceny. Na dortu si pochutnají
autoři Morany, kterou vyberou návštěvníci.
A hodnotné věcné ceny čekají na jednoho
dospělého a jedno dítě, kteří budou vylosováni z hlasujících diváků. Na závěr akce se
Morany zapálí a hodí do řeky jako symbol
odcházející zimy a příchodu jara. A pokud
bude hezky, k obloze se vznesou horkovzdušné balony.
Přihlášky do soutěže o nejlepší Moranu
stále běží. Pokud jste z regionu Dolní Berounka či blízkého okolí a máte chuť se zapojit, přihlaste se! Šanci máte do 30. března. Stačí napsat na e-mail petra.stehlikova@
dobnet.cz nebo se ozvat na telefonní číslo
605 205 755. Více na www.idobnet.cz.
Liběna Nová

FOTO: archiv organizátorek (2018)

Vstupné je dobrovolné, výtěžek ze vstupného
bude darován Domu s pečovatelskou službou
v Černošicích. Organizaci a koordinaci zajišťují
Bara&Bara z Partyaoslavy.cz, sponzorská podpora TYBET INVEST s.r.o.
Nezapomeňte masku, o dobrou náladu a plná
bříška se postaráme. Těšíme se na vás.
Program:
16:00 - 18:00 čarodějnické soutěže pro děti,
dílnička, opékání špekáčků, vyhlášení nej
čarodějnic
18:00 první čarodějnické překvapení
18:30 zapálení hranice
20:30 druhé čarodějnické překvapení
Barbora Malá, Barbora Nováková, Petr Smolík

Slavnosti
Morany
6. dubna | 13:00 – 18:00 Černošice
park Berounka
12:30

PŘEBÍRÁNÍ MORAN DO SOUTĚŽE

13:00

Zahájení SLAVNOSTÍ MORANY

13:10
14:00

Klíček dětský folklorní taneční soubor
Vokál klub SONS pěvecký sbor

14:30

JEDEN STROM vystoupení dětí

15:00

TŘEBASBOR sbor ze Zadní Třebaně

15:30
16:00
16:30

TANGO JAZZ BAND dixielandová kapela

JIŘÍ STIVÍN jazzový hudebník

DUO GÁBINA A KATKA písničky pro děti

17:00

Mifun dětský soubor

17:30

Vyhlášení vítězů soutěže a odchod Moran k řece

13:00 až 18:00
16:30

DÍLNIČKY PRO DĚTI
VZLET BALONŮ (za vhodného počasí)

Srdečně zvou DOBNET, z. s., Balonklub Karlštejn a město Černošice

FOTO: archiv Dobnet

www.idobnet.cz
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Pojďte s námi na skládku!
Skládka odpadků nebývá obvykle místem, kam byste zamířili během svých
rodinných vycházek. Nechcete ale pro jednou udělat výjimku? Zveme vás
na komentovanou prohlídku skládky U dubu s odborným výkladem o její
historii, fungování a zejména o chystaném projektu rekultivace tohoto
prostoru.
Exkurze proběhne v rámci Dne Země s černošickou TOP 09, který pro
vás jako v uplynulých letech připravujeme také letos. Věříme, že stejně
jako v případě dříve realizovaných exkurzí do čistírny odpadních vod, k rybímu přechodu na jezu či do černošické elektrárny si také tentokrát odnesete řadu zajímavých poznatků. Letošní doprovodný program se uskuteční
v sále restaurace Pod lípou a bude zaměřen právě na odpady a odpadky
– jejich třídění, skládkování, recyklaci apod.
Pokud se chcete dozvědět, co se děje dále s obsahem vašich popelnic,
jak můžete snížit objem vyprodukovaného odpadu či další informace z oblasti odpadového hospodářství, rezervujte si v diáři termín akce – neděli
14. dubna od 14 hodin. Podrobný program bude počátkem dubna zveřejFOTO: archiv ČKF

FOTO: archiv TOP 09 (2018)

-- Loňská exkurze v rámci akce Den Země přilákala mnoho zájemců. --

něn na Facebooku a na městských vývěskách. Součástí akce bude také
kreativní program pro děti. Již nyní můžete shromažďovat PET láhve všech
velikostí, které poslouží jako základní materiál ve výtvarné dílně.
Za černošickou TOP 09 srdečně zve
Martina Řehořová

Recitál Dany Kláskové
aneb Baroko moderním smyčcem
Kdy: neděle 7. dubna od 18 hodin
Kde: koncertní sál v Základní umělecké
škole
Město Černošice Vás srdečně zve v neděli 7.
4. od 18 hodin do koncertního sálu ZUŠ ve
Střední 403 na vynikající českou houslistku
Danu Kláskovou.
Dana pochází z muzikantské rodiny. Housle vystudovala na Karlově univerzitě u Jiřího
Tomáška. V roce 2009 založila duo Dana
s klavíristkou Kateřinou Košťálovou (www.duodana.cz). Také pořádá a realizuje koncerty.
Spolupracuje s agenturou Jupiter, souborem
Ludus musicus, kapelou Missa, Country Ladies a Smetanovou filharmonií. Vystupuje
v Čechách i v zahraničí. Působí v Praze také
jako lektorka a soukromá učitelka.
Projekt Baroko moderním smyčcem, který
vznikl v roce 2014 za účasti Jaroslava Šarou-

FOTO: archiv interpretky

-- Dana Klásková --

na, nyní uslyšíte v nové podobě. Budeme se
těšit na Vaši návštěvu. Vstupné 100 Kč.
Pavel Blaženín

Farmářské trhy jsou opět zde
Velikonoční
koncert v kostele
Kdy: neděle 28. dubna v 18.00
Kde: kostel Nanebevzetí Panny Marie
V neděli 28. dubna v 18 hodin zazní v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Černošicích
druhá ze tří částí oratoria Mesiáš G. F. Händla (ČKF uvedla letos jako tříkrálový koncert
první vánoční část a na podzim se můžete
těšit na závěrečnou postní) v provedení
Pražských Pěvců a Černošické komorní filharmonie pod vedením Stanislava Mistra.
Zlevněné vstupné v předprodeji v květinářství u černošického nádraží, Karlštejnská 252. Děkuji městu Černošice a farnosti Třebotov za podporu tohoto koncertu.
Václav Polívka
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Kdy: sobota 6. dubna, 8.00-12.00
Kde: prostranství u nádraží v Mokropsech
Milí nejen černošičtí příznivci trhu, s příchodem
jara začne opět každou sudou sobotu ožívat
prostranství u nádraží Černošice - Mokropsy.
V sobotu 6. 4. 2019 od 8 do 12 hodin zahájíme
letošní sezónu farmářského trhu. Máme radost,
že účast přislíbili všichni známí trhovci a v jednání jsou další.
Rádi bychom se na trhu spolu s vámi postupně alespoň trochu přiblížili k filozofii Život bez

odpadů. Uvítáme proto, když si na nákup s sebou do košíku nebo tašky přibalíte svoje sáčky
na zeleninu a pečivo, případně vlastní hrnek na
kávu, kelímek na domácí limonádu. Prostě když
si přinesete obaly, které použijete ještě mnohokrát. Věříme, že tato snaha najde pochopení
a že nás podpoříte.
Pro aktuální informace o trhu sledujte www.
facebook.com/farmarsketrhymokropsy/.
Těšíme se na viděnou!
Za tým FTM Alice Fischerová

-- S jarem opět startují pravidelné farmářské trhy na prostranství u nádraží v Mokropsech. -FOTO: archiv FTM (2018)
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duben
2. 4.
3. 4.
3. 4.
4. 4.
4. 4.

Přehled akcí v Černošicích

Občanská akademie: Základy finanční gramotnosti – rodinný rozpočet
Aimée Allen Quartet – jazzový koncert
Občanská akademie: Mamahotel aneb přechodné rituály
Aprílový divadelní festival (pro školy): Trapas nepřežiju! aneb Ten řízek nezvedej - divadlo
Michaely Dolinové
Občanská akademie: Původ a smysl křesťanských velikonoc

17.00, Učebna ZŠ Mokropsy
16.00, Club Kino
19.00, bývalá hasičárna vedle Penny marketu
10.00, Club Kino

19.00, Komunitní centrum MaNa,
Komenského ul.
4. 4.
Aprílový divadelní festival: Mrzák Inishmaanský – drsná irská komedie, Divadlo Akorát
20.00, Club Kino
5. 4.
Aprílový divadelní festival: Aladinova kouzelná lampa - Dřevěné divadlo
10.00, Club Kino
5. 4.
Aprílový divadelní festival: Kdy to bylo naposledy? – brilantní komedie z pera francouzské- 20.00, Club Kino
ho dramatika; Divadelní společnost Starbag s.r.o.
6. 4.
Jarní trhy na Vráži – trhy, staročeská zabijačka, divadélko, dílničky
8.00-15.00, nám. Centra Vráž
6. 4.
Farmářské trhy v Mokropsech
8.00-12.00, prostranství u nádraží Mokropsy
6. 4.
Slavnosti Morany
13.00, sportpark Berounka
7. 4.
Aprílový divadelní festival: Ježibaba Kolobajzna slaví Velikonoce - Divadélko Koloběžka
16.00, Club Kino
7. 4.
Recitál Dany Kláskové aneb Baroko moderním smyčcem
18.00, koncertní sál v ZUŠ, Střední ul.
9. 4.
Občanská akademie: Kosmický program ČR – prestiž nebo šance?
19.00, bývalá hasičárna vedle Penny marketu
12. 4. False Hope + Secret of Darkness - hudební smršť napříč vícero žánry
20.00, Club Kino
13. 4. Černošický dvojboj – gymnastické závody
Hala Věry Čáslavské
13. 4. Bazar dětského oblečení, hraček a sportovního zboží
16.30-19.00, sokolovna
13. 4. Občanská akademie: Seznamte se s ČCHI-KUNG/Qi Gong
9.30-16.30, tenisový klub Mokropsy
14. 4. Den Země – komentovaná prohlídka skládky U dubu
14.00, sraz na místě
14. 4. Velikonoční koncert – Pergolesiho Stabat Mater – se sólisty Národního divadla
19.00, Modlitebna Církve bratrské
16. 4. Občanská akademie: IT – bezpečně na internet + mail
17.30, PC učebna ZŠ Mokropsy
17. 4. Občanská akademie: Já se z těch trendů výživy zblázním!
19.00, bývalá hasičárna vedle Penny marketu
17. 4. Tom Smith (UK, RU, CZ) – koncert moderního jazzu
20.00, Club Kino
19. 4. Friday Cocktail Night - Tropical bar Open
20.00, Club Kino
24. 4. Občanská akademie: Alexandra Alvarová vypráví
19.00, Club Kino
25. 4. Zasedání zastupitelstva
19.00, městský sál na Vráži
26. 4. Narozeniny a jiné vylomeniny
19.00, Club Kino
27. 4. Občanská akademie: Včelka medonosná v úlu – na jaře
14.30-16.00, Včelnice Černošice,
Boleslavská 1126
27. 4. Garage Sale
po celých Černošicích
27. 4. Mifun – Workshop
9.00, Club Kino
27. 4. Czech Floyd – koncert pro ty, kteří mají rádi muziku od Pink Floyd
20.00, Club Kino
28. 4. Slavnostní otevření sportovního areálu u základní školy
od 12.00, areál u ZŠ Mokropsy
28. 4. Bazar dětského a dospělého oblečení, hraček, sportovního vybavení a ostatních potřeb
14.00 - 18.00, Club Kino
28. 4. Velikonoční koncert Pražských pěvců a Černošické komorní filharmonie
18.00, kostel Nanebevzetí Panny Marie
29. 4. Čarodějnické setkání s živou hudbou – pro seniory i jejich vnoučata
14.00, park za DPS
30. 4. Pálení čarodějnic v Sokole – čarohry pro děti, opékání buřtů
15.00, zahrada u Sokola
30. 4. Pálení čarodějnic na mokropeské pláži
16.00, pláž v Mokropsech
30. 4. Občanská akademie: Kurz šití pro začátečníky i pokročilé
17.30-20.30, bývalá hasičárna
vedle Penny marketu

v okolí
duben
12. 4.
13. 4.
13. 4.

Poutníci – koncert legendární bluegrassové kapely
Velikonoční trhy s malým farmářským trhem a programem pro děti
Bezpečné jaro – zábavné odpoledne pro celou rodinu – jízda na kole, bezpečnost, první
pomoc atd.

19.30, sál Dr. Fürsta, Dobřichovice
10.00-17.00, zámek Dobřichovice
Radotín - dopravní hřiště a areál biotopu

Jazz Černošice letos počátkem června
Tradiční mezinárodní jazzový festival Jazz Černošice se bude letos konat
od středy 5. června do neděle 9. června. Festival se rozprostírá napříč
celým městem, venkovní produkcí počínaje, přes tzv. gastro jazz ve vybraných černošických restauracích, až po tři hlavní festivalové večery v Club
Kině.

Zatím Vám můžeme prozradit, že jednáme s takovými velikány jako je
Jiří Suchý a další. Nezapomeňte si do svých kalendářů zaznamenat datum
konání festivalu.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Pavel Blaženín
27
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FOTO: archiv interpreta

FOTO: archiv zpěvačky

-- Současný repertoár Aimée Allen tvoří výběr jazzových standardů z „velkého amerického
zpěvníku“ a vzdává i poctu brazilské bossa nově. --

Aimée Allen Quartet (USA/CZ/ DE)
-- Tom Smith --

Tom Smith Quartet
(UK/RU/CZ)
Kdy: středa 17. dubna od 20 hodin
Kde: Club Kino
Tom Smith (UK) – saxofony, Daniel Bulatkin
(RU) – piano, Max Makagonov (RU) – kontrabas, Petr Nohavica – bicí.
Tom Smith je excelentní jazzový saxofonista
sídlící v Londýně. Je finalistou soutěže „BBC
Young Jazz Musician“ v letech 2014 a 2016. Již
od útlého věku byl ponořen do hudby, začínal
studiem klavíru a klarinetu a nakonec skončil
u saxofonu. Nyní dokončuje studia na Královské
akademii hudby v Londýně a pro české turné se
spojil s velkou nadějí pražské jazzové scény, pianistou ruského původu Danielem Bulatkinem.
Více informací najdete na www.tomsmithsax.
com. Srdečně Vás zveme ve středu 17. 4. od
20.00 do Club Kina. Vstupné 150 Kč.
Pavel Blaženín

Kdy: středa 3. dubna od 20 hodin
Kde: Club Kino
Aimée Allen (USA) – zpěv, Walter Fischbacher
(USA) – klávesy, Petr Dvorský (CZ) – kontrabas,
Ulf Stricker (DE) – bicí.
Aimée se narodila a vyrůstala v Pittsburghu
v Pensylvánii. Její dětství bylo obohaceno klasickým jazzem, protože matka měla neskutečnou a nepřebernou sbírku desek, jež neustále
přehrávala na rodinném gramofonu. Přestože
zpěv a jazz byly nedílnou součástí jejího dětství,
Aimée začala zpívat profesionálně s jazzovými skupinami až na vysoké škole. Aimée poté
získala právnické tituly z Columbijské univerzity
a Sorbonny v Paříži, přesto se ale rozhodla pro
dráhu jazzové zpěvačky.
Po promoci se Aimée natrvalo přestěhovala
do Paříže, kde pravidelně hrála v jazzových klubech. Hluboký vztah k frankofonnímu publiku
přivedl zpěvačku až k vytvoření vlastní skupiny
Les Bossa Novice. Šlo o kolekci od srdce zahraných jazzových originálů, spojujících africké
rytmy, brazilskou bossu a klasické jazzové vlivy.
Aimée nyní žije a působí v New Yorku s častý-

mi výjezdy do zahraničí. Její současný repertoár
tvoří výběr jazzových standardů z „velkého amerického zpěvníku“ (great american song book),
vzdává i poctu brazilské bossa nově a obsahuje
též francouzsky zpívané lyrické písně. Její vokální projev je vždy upřímný a zvuk souboru autentický, ve vyzrálém zpěvaččině hlase je slyšet
jak oduševnělost a životní zkušenost, tak ženská
smyslnost.
Jazzové standardy a bossa novy jsou stálou
součástí jejího repertoáru, ale postupně se
Aimée prezentuje a prosazuje i jako skladatelka,
zpívající své původní písně, z nichž mnohé se
staly velmi oblíbené mezi jejím publikem. Většinu zpívá anglicky, část z nich zpívá francouzsky,
skladby inspirované latin jazzem pak portugalsky. Tvorba Aiméé Allen je zachycena na čtyřech albech.
Více informací najdete na www.aimeeallenmusic.com. Srdečně Vás zveme ve středu 3. 4.
od 20.00 do Club Kina na tento koncert. Vstupné 180 Kč.
Pavel Blaženín

Velikonoční koncert: Pergolesiho Stabat Mater
pokračování ze str. 1

Vystoupí ženský pěvecký sbor Foerstrovo komorní pěvecké sdružení, který si každý rok odnáší
cenu z jiné evropské soutěže. Se sólistkou opery
Národního divadla v Praze altistkou Janou Sýkorovou vytvoří duo mladá nadějná sopranistka Lucie
Laubová. Koncertním mistrem instrumentalistů
bude náš vynikající houslista Leoš Čepický, jinak
primárius slovutného Wihanova kvarteta. Klávesy
obstará profesor Jaroslav Šaroun, dirigovat bude
Jaroslav Brych. V programu ještě zazní dva pašijové zpěvy J. S. Bacha, o které se podělí naše
sólistky, a sborový cyklus Pater noster současné
skladatelky Terezy Surovíkové.
O pěveckém sdružení
Foerstrovo komorní pěvecké sdružení (FKPS)
bylo založeno v roce 1975. Sbor je zván ke koncertům doma i po celé Evropě, vystupuje na
prestižních hudebních festivalech (Pražské jaro,
Brněnské hudební léto, Festival sborového umění v Jihlavě), úspěšně se účastní mezinárodních
soutěží, natočil pět samostatných CD.
Posledním významným úspěchem FKPS jsou
ocenění, která sbor získal v roce 2018 na me28

zinárodní sborové soutěži Botticelli International
Choral Festival v italské Florencii - první ceny
v kategoriích stejnohlasých sborů, duchovní
hudby a moderní hudby, ocenění pro nejlepšího
sbormistra festivalu, zvláštní cenu za nejlepší interpretaci skladby současného skladatele a prestižní Grand Prix.
Od roku 2009 je uměleckým vedoucím FKPS
Jaroslav Brych. Jako sbormistr a dirigent spolupracuje s Kühnovým smíšeným sborem, s Pražským filharmonickým sborem a řadou orchestrů,
učí na Hudební a taneční fakultě AMU v Praze,
na Konzervatoři v Pardubicích a na Konzervatoři
Jaroslava Ježka v Praze.
-- Altistka Jana Sýkorová --

Kde koupit vstupenky
Koncert pořádá umělecká agentura RKM ve
spolupráci s Městem Černošice, Sborem Církve bratrské v Černošicích a FKPS s podporou
hejtmanky Středočeského kraje. Vstupenky jsou
k dostání v předprodeji v Bílé slunečnici, v modlitebně Církve bratrské a na internetu za 150 Kč,
před koncertem 200 Kč.
Nenechte si ujít tento jedinečný umělecký zážitek a příležitost ke krásnému prožití nadcházejícího příchodu Velikonoc. Těšíme se na setkání
s Vámi.

-- Sopranistka Lucie Laubová --

Richard Kolář a spol.
3x FOTO: archiv interpretů
-- Dirigent Jaroslav Brych --
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Program duben 2018
►

12. 4. v 20.00

False Hope + Secret of Darkness
Hudební smršť napříč vícero žánry a co víc,
jedná se o lokální sebranky, které zde rozhodně nebudou hrát poprvé.
Secret of darkness (Melodic blackened death
metal), kapela původem z Varnsdorfu, která již
po mnoha personálních změnách změnila lokalitu na Prahu - respektive Černošice a působí na scéně už zhruba od roku 2006.
False Hope (Punk, Rock, Hardcore) je stálice, která působí hlavně v Černošicích a blízkém okolí už od roku 2008. Bude následovat
afterparty s DJ doprovodem. Na akci bude
TOMBOLA, ve které budete moct vyhrát velmi

Májové slavnosti
v Mokropsech
Kdy: neděle 12. května v 14.00
Kde: Masopustní nám. v Mokropsech
Letošní Májové slavnosti se budou konat v neděli 12. 5. od 14.00 opět na Masopustním náměstí v Mokropsech. Naše Májové slavnosti
jsou součástí poberounského folklorního festivalu Staročeské máje. Opět se můžeme těšit na
rozličná vystoupení a místní Pramínek. Letos vyjednáváme i účast větších souborů z větší dálky.
Doufejme, že to vyjde a naše máje svojí účastí
obohatí.
Pavel Blaženín

zajímavé ceny. Nutno podotknout, že akce je
mimo jiné v duchu oslav narozenin a to hned
několika místních ostřílených pardálů. Oslava
jako taková je tématická a to na téma libovolných hudebních žánrů a hudebních umělců.
Oslava tedy nese název HUDEBNÍ HALDOPRC BIRTHDAY PARTY!!! Co to znamená? Že
se prostě stylizuješ do nějakého žánru potažmo hudebního interpreta. Vždycky jste chtěli
vypadat jako punkáč, kissák, nejtvrdší rapper
ze štrýtu, Bob Marley, Elvis nebo třeba Slash?
Máš možnost a fantazii se meze nekladou!
Vstupné dobrovolné.
►

19. 4. v 20.00

Friday Cocktail Night - Tropical bar Open
Novinka v Club Kině – pravidelné míchané
pátky.
Přijďte do Club Kina, zatím ještě dovnitř na míchané nápoje, alko i nealko, bude-li počasí tak
i speciality na grilu a venkovní bar, akční drinky s akční obsluhou a výbornou muzikou. Je
tu jaro, zima je již za námi, ale prázdniny ještě
daleko.
Vstup zdarma.

►

26. 4. v 19.00

Narozeniny a jiné vylomeniny
Oslava narozenin všech, kteří se narodili v dubnu. Kdo má v dubnu narozeniny, dorazte do Clubu - DRINK „Black Fox + jablečný juice, a malá
pochutina pro vás zdarma. Music, show and
dancing – nebude chybět – myslíme na Vás.
Vstup zdarma.
►

27. 4. v 9.00

Mifun - Workshop
►

27. 4. v 20.00

Czech Floyd - koncert
Tribute of Pink Floyd. Máte-li rádi muziku od
skupiny Pink Floyd ve výborném provedení,
přijďte se v sobotu do Club Kina pobavit na
koncert CZ Floyd.
Vstup 150 Kč.
Lucie Barchánková
Zpracováno z podkladů od interpetů.
Pozn.: Informace k akcím, které pořádá v Club
Kině město Černošice, najdete v samostatných
textech.

FOTO:Petr Kubín (2018)

-- Akci vloni moderovala slečna Magdaléna Voldřichová, která zároveň vystoupila
s Pramínkem a Praštěnkou. --

Zuby nehty aneb
women power
Kdy: pátek 17. 5. v 20.00
Kde: Club Kino
Město Černošice zve na 1. dámskou bigbeatovou kapelu v Československu. Skupina existuje pod názvem Zuby nehty od roku 1987. Její
historie začíná v roce 1980, kdy Pavla Slabá
(bass, vocal), Hana Řepová (drums, vocal)
a Marka Míková (piano, vocal) založily Plyn,
který v roce 1983 změnil své jméno na Dybbuk. V této době se ke skupině připojily dvě
další ženy - Kateřina Jirčíková (flute, sax, vocal)
a Eva Trnková (quitar). Všechny členky jsou autorkami písní. Skupina se v tomto složení účastnila stovek koncertů a mnohých festivalů.
Vstupenky na koncert obdržíte za 150 Kč
v předprodeji v Club Kinu nebo za 180 Kč na
místě před koncertem. Více informací najdete
na http://www.noise.cz/zubynehty/default.
htm.
Pavel Blaženín
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Nové knihy v městské knihovně v Černošicích
Knihy pro dospělé:
Povídky z druhé ruky – povídky kolektivu českých autorů jsou nápaditými
nevšedními variacemi na známé literární příběhy;
ASHCRAFT, Oldham: Než přišla bouře – román vypráví skutečný příběh o jednačtyřicetidenní cestě Tami Oldhamové do bezpečí na zpustošené lodi, bez motoru, bez stěžňů a s mizivou nadějí na záchranu. Je to
příběh o přežití na širém moři;
ATWOOD, Margaret: Alias Grace – historický román je založen na skutečných událostech – vraždách Thomase Kinneara a Nancy Montgomeryové, z nichž je obviněna mladičká služebná Grace Marková a sluha James
Mc Demott;
BLACKHURST, Jenny: Ztichlý dům – příběh mladé ženy, která uvěřila
tomu, že zavinila smrt svého dvouměsíčního syna. Vše ale také mohlo být
jinak;
COOK, Robin: Šarlatáni – román z lékařského prostředí;
CUBECA, Karel: Tajemství skrytého kláštera – dobrodružný příběh ze
současnosti, líčí osudy skupinky českých turistů v tajuplném klášteře v zapomenutém koutu Číny,
DARKE, Tanjas: Spoutaná křídla – autobiografický román o letitém zneužívání a týrání z pohledu mučené dívky Tanji;
DROSTEN, Julia: Lvice z Maroka – historický román odehrávající se
v Maroku v 19. století;
DVOŘÁK, Otomar: Skrytá krása Čech – putování po méně známých,
ale zajímavých koutech České republiky;
EDWARDS, Mark: Pronásledovaní – thriller o jedné milenecké cestě,
která se změnila v noční můru;
FÍLA, Ivan: Muž, který stál v cestě - román je příběhem jednoho z hlavních protagonistů pražského jara 1968, poslance Františka Kriegela;
FORMANOVÁ, Martina: Povídky na tělo – soubor kratších povídek, které spojuje společné téma – partnerské a intimní vztahy;
GAMBLE, Luke: Zvěrolékař v divočině – příhody mladého lékaře, který
rozjíždí vlastní praxi na anglickém venkově;

Nabízím přivýdělek při
doprovodu dcery na vlak.
tel. 602 388 502

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

TAXI BISKUP
OBJEDNÁVKY PŘEDEM
602 207 476
Letiště: 580 Kč

Kadeřnictví

dámské
pánské
dětské

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

Tel. 730 899 322
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Knihy pro děti a mládež:
Vesmír – knížka je nahlédnutím do nádherného světa vesmíru
a kosmonautů;
DAVIS, Jim: Garfield v nadživotní velikosti – komiks;
DROZDA, Robert: Pohádky přednosty Drahoráda – pohádkové příběhy ze života železničářů;
GELLERSEN, Ruth: Piráti útočí! – další příběhy tří kamarádek: Lenky,
Verči a Emy a jejich poníků;
GJURIČ, Andrej: Kam běží modrá liška – pohádkové vyprávění z Malé
Strany, pro děti do 10 let;
MANERU, María: Klub stopařů a …Záhada královny Nefertiti – dobrodružný příběh;
PAŘÍZKOVÁ, Tereza: Městečko Lážoplážo: Křáp Pařát – volné pokračování veselých příběhů z městečka Lážoplážo, pro mladší děti;
SUSA, Jan: Autoškolka – knížka je užitečnou a krásnou pomůckou pro
všechny děti, které se už brzy stanou zodpovědnými chodci a cyklisty.

Duben v Českém krasu

• Po 7.39 h Černošice-Smích.nádr.
• Pá 14.56 h Smích.nádr.-Černošice

Kateřina Kuťáková

JONASSON, Jonas: Stojednaletý stařík, který se vrátil, aby zachránil svět – humoristický společenský román;
KRAJČO BABINSKÁ, Karin: Za sny – psychologický román;
OSOHA, Karel: Návrat krále Šumavy – první díl komiksové trilogie na
motivy románového bestselleru Davida Jana Žáka;
POLÁCH, Antonín: Páté přikázání – příběh zakázané lásky českého
bratra Lukáše Hrachovce ke krásné Anně Wagnerové na počátku třicetileté války;
QINN, Kate: Alicina síť – napínavý historický román, ve kterém se prostřednictvím událostí během světových válek propojují životy dvou silných žen;
RADINGER, Elli H.: Moudrost vlků – v knížce se dozvíte vše o divokých
vlcích a jejich životě v přírodě;
RUDIŠ, Jaroslav: Český ráj – novela o současných mužích;
WAYNE, Teddy: Samotář – román, v němž autor předkládá ukázkový
a psychologicky skvěle propracovaný případ stalkingu.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Český kras zve
na akce, které pořádá pro veřejnost. Vyberte z nabídky a vydejte se za
nevšedními zážitky a poznáním. Exkurze jsou vhodné i pro děti, vybavte
se do přírody - zejména správnou obuví a pořádnou svačinou.
Na duben jsou připraveny akce. V sobotu 13. dubna se můžete vydat na Geologickou exkurzi do Velkolomu Čertovy schody, kde budete
moct sbírat zkameněliny. Sraz je v 10:45 na parkovišti u Koněpruských
jeskyní. Exkurzi povedou geologové Karel Drábek a z velkolomu Michal
Hejna.
Na poslední dubnový víkend jsou pak připraveny hned dvě vycházky. V sobotu 27. dubna můžete vyrazit Za obojživelníky a plazy Českého
krasu. Sraz je v 9 hodin u vlakového nádraží Srbsko. Procházku povede
zoolog Jaroslav Veselý. A v neděli se stejným průvodcem pro změnu můžete vydat Zdroj: CHKO Český kras
na procházku s názvem Vítání ptačího
zpěvu Bubovice. Sraz je v 8:30 na autobusové zastávce v Bubovicích.
Podrobnější informace a případné
změny najdete na webu http://ceskykras.ochranaprirody.cz/sprava-informuje/
akce/.
Jana Slezáková

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

inzerce

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

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

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

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

AUTO
PNEU

SERVIS V ČERNOŠICÍCH

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

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

www.lunaexpres.cz

inzerce

PROVÁDÍ:
Rekonstrukce koupelen a soc. zařízení na klíč
Opravy, rekonstrukce a montáž nových zařízení
včetně dodávky materiálu
Drobné zámečnické práce
e-mail: KPiksa@seznam.cz
tel.: 251 642 103 po 18. hodinČ

Instalatérství Nikolský

u BBê5êê
BêB

veškeré instalatérské práce:
4 rekonstrukce koupelen, staré vodoinstalace,
kanalizace – odpadů
4 nové instalace dle projektu
4 výměny boilerů včetně dodání domácích
vodáren, sacích košů, připojení praček,
myček
mobil: 603 444 823

tel.: 251 643 266
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TAXI

TAXI

Octávia combi

!! ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU NA SKLÁDKU !!
Vyklízení sklepů, bytů, pozůstalostí atd.
Stěhování a doprava.

B.Bazika Ukrajinská 1480, Černošice

Tel.:773 484 056

B+B

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

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

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

Stanislav Bendík

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

mobil:
www.z

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

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

Zaměření – montáž – záruční a pozáruční servis

Doprava v okolí 10 km od Černošic zdarma
33
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Chystáte se prodat nemovitost?
Chcete ji prodat bez starostí?
Zavolejte mi, rád přijedu za Vámi.
Zahoďte své starosti, nabízím:
�
�
�
�
�
�
�

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
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Navštivte nově otevřenou prodejnu
omítek, barev a laků
Do konce května můžete nakoupit fásádní silikonové
omítky Caparol s 25% slevou

BARVY
ADEX

Areál Penny Market
Radotínská 29 • Černošice
Telefon: 774 460 246
cernosice@barvyadex.cz
www.barvyadex.cz

Kupon na 25% slevu
na fasádní silikonové
omítky Caparol
platí do 31. 5. 2019

