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30 let svobody
Vážení a milí čtenáři informačního listu,
listopadové události roku 1989 a důsledky sametové revoluce vnímám jako
zlomové pro naši zemi i pro můj další osobní život. V té době moje rodina
žila v Černošicích krátce. Jako dítě jsem pociťovala nervozitu a očekávání,
které bylo přímo hmatatelné. Lidé v okolí, jako by narovnali páteř, začali
se dívat kolem sebe, usmívat se i zdravit. Minulý rok jsme si připomínali
významné výročí naší republiky různými akcemi, výročí sametové revoluce
však takovou pozornost nezískalo.
Proto jsem nabídla, že zprostředkuji pohled na významné události roku
1989 skrze vzpomínky několika vybraných černošických starousedlíků.

listopad 2019
Hudba Hradní stráže se vrací do Černošic (strana 28)
Černošický ples (strana 30)
I naše město, byť v pozadí velké Prahy, má na co vzpomínat. Bylo radostí objevovat, že i Černošice byly nakaženy revolučním nadšením. Znovu
jsem si uvědomila, a to skrze silnou výpověď paní učitelky Novotné, že
sled událostí a jejich vyústění byly historickým unikátem. Během vyprávění
jsem mnohokrát pocítila hrdost a obdiv k těm, kteří přes negativní historickou zkušenost odhalili karty a zapojili se do revolučních aktivit. Takových
bylo v Černošicích mnoho. Svědectví, která si můžete přečíst, jsou jen
střípkem. Jedná se o vzpomínky, které by bylo možné doplnit řadou jiných
unikátních příběhů. Jasné je, že se Černošice nemusí stydět. I zde bydleli
a bydlí aktivní lidé, kteří jsou připraveni ve správný čas konat.
Na závěr bych chtěla tímto poděkovat všem, kteří byli ochotni se o své
vzpomínky podělit. Bylo mi ctí poslouchat jejich vyprávění. Děkuji za jejich
čas i za to, že mi skrze svá vyprávění pomohli porozumět více našemu
městu, pochopit, co vlastně spoluvytváří černošické genius loci. Děkuji
také editorce Informačního listu, že dovolila vyčlenit velký prostor v listopadovém čísle. Věřím, že ani tak nebudete ochuzeni o běžné provozní
informace související se správou našeho města.
Na závěr si vás dovoluji srdečně pozvat na ekumenickou bohoslužbu
vděčnosti za svobodu, která se bude konat v modlitebně CB na Vráži dne
13. listopadu od 18 hodin. Součástí programu bude i zahájení výstavy
sestavené z dobových materiálů. Připraveno bude také občerstvení. Po
skončení oficiálního programu bude příležitost k setkání a vzpomínkám na
tu nevšedním dobu.
Jana Zelinková

Další texty k výročí 30 let svobody najdete na stranách 13–17.
FOTO: archiv I. Látala

-- Tato fotografie z roku 1989 vyšla k článku, který napsal Christopher
P. Winner pro zahraniční noviny. Autorem originálu fotografie je Pavel
Hroch. Fotografie zachycuje shromáždění středoškolských studentů na
Staroměstském náměstí na podporu nominace Václava Havla na post
prezidenta. --
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z radnice

Jednou větou...
• O2 do konce roku konečně odstraní telefonní budku, která už dlouho nevyužívaná překáží
na chodníku u hotelu Slánka.
• Již podruhé (a jistě naposled) nám dorazila
kontrola na dotační projekt parkoviště u mokropeského nádraží.
• Od stavební firmy jsme převzali objekt nové
radnice a probíhá jeho vybavování nábytkem.
Stavební aktivita se přesunula do okolí budovy,
na což byl dodatkem smlouvy termín dokončení upraven na 30. října. Na neděli 10. listopadu vás zveme na slavnostní otevření – začátek
v 16:00 před radnicí!
• Rada města schválila celou řadu smluv souvisejících s provozem nové budovy – od servisní
smlouvy na výtah, kotel či zabezpečovací systém přes úklid až po dávkovače hygienických
prostředků na toaletách.
• Se stěhováním úřadu ze staré do nové budovy nám na základě výběrového řízení pomůže
firma Autodoprava Mravenec s.r.o. za částku
129.850 Kč bez DPH.
• Do stěhování městské knihovny se formou
lidského řetězu zapojí místní Skauti a Církev
bratrská. Pokud se chcete také zapojit a stát se
tak součástí velké chvíle, sledujte prosím městský Facebook, kde budou včas podrobnější informace. Termín: čtvrtek 7. listopadu 14:00.
• Na neshodě mezi senátem a poslaneckou
sněmovnou ohledně novely, která měla zavést
omezenou toleranci alkoholu u vodáků (dle
sněmovny), popř. vodáků a cyklistů (dle senátu), spadla pod stůl i druhá část novely, kterou
měla být řeka Berounka vyškrtnuta ze seznamu
vodních cest a ochráněna tak před pokusy o její
splavnění, tedy o její proměnu na kanál se stojatou vodou. Vracíme se tak v naší dlouholeté
snaze o krok zpět, nicméně věříme, že návrh na
záchranu Berounky se do parlamentu časem
znovu dostane. Předkladatelka návrhu, paní

poslankyně Krutáková (STAN), již začala vyjednávat podporu poslanců pro nové, tentokrát
samostatné projednání. Díky za to!
• Rada města odmítla žádost o umístění dalšího billboardu na Radotínské ulici.
• Rada města schválila smlouvu, na základě
které necháme moravskou firmou Zinako, samozřejmě s předem získanými souhlasy obou
dědiců, vyrobit přesné kopie některých vybraných medailí Věry Čáslavské. Budou později vystaveny v nové radnici (do slavnostního otevření
se to nestihne).
• U Klatov vytekla v první polovině října do potoka průmyslová chemikálie na impregnaci dřeva
a Středočeský kraj vyzval obyvatele na Dolní Berounce, aby nejedli ryby z tohoto toku, nekoupali se v řece ani vodou z ní nezalévali zahrady.
ZAJÍMAVÉ ČÍSLO

10,8 milionu Kč

vydalo město v roce 2018 za provoz městské policie, z toho cca 9,5 mil. Kč na
mzdové náklady (platy a odvody). Městská policie Černošice pokrývá i dalších
6 obcí v okolí, na které připadlo zhruba
38 % všech odsloužených „strážníkohodin“ a které nám za to zaplatily cca 3,5
milionu Kč. Pro samotné Černošice tedy
náklady činily 7,3 milionu Kč (na 15 558
odsloužených hodin). Do budoucna jsme
partnerským obcím navrhli dohodu o přesnějším mechanismu, kterým by se smluvní
platby průběžně přizpůsobovaly reálným
nákladům, aby byl systém financování
dlouhodobě udržitelný a vůči všem obcím
maximálně férový.
• Krajská správa a údržba silnic v nejbližší době
provede nové vodorovné dopravní značení na
Karlštejnské ulici, jehož cílem je především zvýšení bezpečnosti. Budou zřízeny tři nové přechody včetně tzv. optických brzd, v úseku od

FOTO: Petr Kubín

Poštovní ulice až k výjezdu z města doplněny
piktogramy označujícími dráhu pro cyklisty, středovou čárou a boční vodící linií. Projekt připravilo město, KSÚS nám vyšla vstříc tím, že realizaci
(jedná se o krajskou silnici) vzala na sebe.
• Do výběrového řízení na místo tajemníka našeho městského úřadu se přihlásilo 20 kandidátů, ze kterých jsme 10 pozvali k prvnímu kolu
pohovorů. Druhé kolo předpokládáme na začátku listopadu.
• Nedávno zatravněné plochy kolem opravené
Dobřichovické ulice (krajské II/115) na několika
místech poničili bezohlední řidiči. Znovu připomínáme, že parkovat kdekoliv na trávě, resp. na
nezpevněných plochách kolem ulic, je nepřípustné a v případě zjištění bude řešeno městskou policií jako přestupek.
• 468 tisíc Kč musí město přidat na rok 2020
do rozpočtu základní školy na povinné plavání;
dokud bylo dobrovolné, náklady platili rodiče
– pak stát rozhodl, že bude povinné, čímž jej
škola automaticky musí poskytovat zdarma,
resp. na svoje náklady, ale peníze nám na to stát
nepřidal…
• Před sportovní halou byla dokončena náhrada mlatu kvalitní betonovou a žulovou dlažbou
a místo se tak stalo jedním z nejlépe provedených veřejných prostranství ve městě. Přínosem je jak větší čistota v okolí haly i uvnitř, tak
i možnost lepšího využití kavárnou Café Vera pro
venkovní posezení hostů podle návrhu architektonického ateliéru GRIDO.
• Tentokrát v Černošicích proběhlo několikadenní plánovací setkání spolků z partnerských
měst – společné akce a výměny jsou čím dál
zajímavější a častější a zapojují všechny od dětí
po seniory.
• Sídlo městského úřadu se dnem 11. listopadu mění na Karlštejnská 259, Černošice.
• O dalších rozhodnutích rady a zastupitelstva
se dočtete uvnitř listu.
Filip Kořínek, starosta@mestocernosice.cz

POZVÁNKA
Historický okamžik: Černošice konečně mají radnici

Buďte u toho a přijměte naše pozvání
na slavnostní představení nové radnice
v neděli 10. listopadu od 16:00.

-- Necelé dva měsíce před dokončením stavby včetně venkovních úprav --

Po krátkém úvodním programu před radnicí budete mít možnost si prohlédnout dokončené a vybavené prostory městského úřadu, městské
knihovny, městské policie, coworkingového centra Pûda a České pošty
a samozřejmě i venkovní prostory a zahradu, včetně nové lávky přes potok Švarcava. V neformální atmosféře vás pak také přivítají zaměstnanci
jednotlivých odborů městského úřadu. Těšíme se na vás.
(Provoz ve všech prostorách nové radnice bude zahájen o den
později, v pondělí 11. listopadu v 8:00.)
Filip Kořínek, starosta@mestocernosice.cz
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Analýza ukázala, jaká je finanční kondice města
Je podzim a město zpracovává podklady pro sestavení rozpočtu na rok 2020. Rozpočet vychází
ze střednědobého výhledu, který se ze zákona
zpracovává na období 2-5 let. Doposud jsme ho
vždy dělali vlastními silami, ale z důvodu zvýšení
objektivity a případného odstranění provozní sle-

poty jsme pro výhled na následující období zvolili
zpracování dodavatelsky, a to společností Cityfinance p. Luďka Tesaře. Ing. Tesař je uznávaný
odborník na rozpočty a financování územně samosprávných celků. Součástí dodaného materiálu je i podrobná analýza financí města.

Analýza hospodaření nás mile překvapila.
Byla posuzována data od roku 1997 z veřejně
dostupných zdrojů (monitor státní pokladny)
a výsledkem je návrh Střednědobého výhledu
rozpočtu na roky 2020–2024. Pan Tesař ocenil celkové hospodaření města a konstatoval, že

Vývoj struktury daňových příjmů Černošic

Daňové příjmy tvořily v roce 2018 celkem 47 % všech příjmů. Meziroční růst výnosů
daňových příjmů města o 9,2 mil. Kč (+6,2 %) zajistily v absolutním vyjádření především výnosy DPH cca +8,4 mil. Kč (+21,3 %) a daně z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti cca +3,3 mil. Kč (+16,4 %). Vzrostl také výnos správních poplatků o 4,8 %
(cca 1,8 mil. Kč). Výrazný pokles nastal u výnosů z hazardu, sice pokles o 2,3 mil. Kč,
v grafu a tabulce je součástí místních poplatků.

Použité zkratky:
DP - daňové příjmy
DZN - daň z nemovitostí
DPH - daň z přidané hodnoty
DPFO ZČ - daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
DPFO - daň z příjmů fyzických osob
DPFOP (OSVČ) - daň z příjmů fyzických osob ze samostatné
výdělečné činnosti
DPPO - daň z příjmů právnických osob

Investice a jejich krytí z dotací a vlastních zdrojů Černošic

Za uplynulých 10 let město získalo 235 mil. Kč dotací a zapojilo do investic 497 mil. Kč vlastních zdrojů.
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z radnice
„město má finanční kondici na údržbu, opravy
a rozumné budování a rozvoj svého majetku.“
Dále město pochválil za správnou politiku, kdy
plně zapojuje svůj finanční potenciál do investic
s menším důrazem na dotace a že nehromadí
finance. Současně ale ocenil úspěšný dotační
management (za posledních 10 let město na dotacích získalo 235 mil. Kč). Jako ohrožení vidí
možné doplácení na výkon státní správy, které
je způsobeno zejména růstem platů a rozsahem
agend bez odpovídajícího financování ze strany

státu. Naopak konstatoval, že se městu daří držet příznivé provozní saldo, oceňuje skvělý trend
a výborné výsledky. Jako příležitost financí vidí
zavádění nových technologií a investic snižujících
provozní výdaje, investice do nových technologií
a další uvážlivé využití dotací. Konstatuje se, že
město dostojí svým dosavadním dlouhodobým
závazkům a má potenciál obezřetně budovat
i nový majetek.
Analýzu v plném znění s mnoha grafy a doplňkovými texty naleznete na webu města v odkazu

https://www.mestocernosice.cz/samosprava/
rozpocet/
Materiál již projednal finanční výbor na jednání
dne 18. 9. 2019 a doporučil ho zastupitelstvu
ke schválení, zastupitelstvo města má tento materiál projednat 24. 10. 2019 – v době uzávěrky
IL nevím s jakým výsledkem, nicméně doufám,
že kladným.
Jana Ullrichová, vedoucí finančního odboru
s využitím údajů a grafů z analýzy
(zdroj www.cityfinance.cz)

Vývoj vlastního finančního potenciálu Černošic, včetně rezerv bez oprav a s opravami
Okamžitý finanční potenciál samosprávy v tis. Kč
(Provozní saldo po úhradě splátek úvěrů + stav na bankovních účtech předchozího roku)

Celkový okamžitý finanční potenciál samosprávy v tis. Kč
(Provozní saldo po úhradě splátek úvěrů
+ stav na bankovních účtech předchozího roku
+ opravy a udržování)

Černošice v posledních letech docilovaly nejvyššího objemu vlastního finančního potenciálu (kapitálu) v historii města, který byl v moci rozhodování samosprávy po úhradě provozu. Je evidentní, že město rokem 2013 z finančního hlediska přirovnáním takříkajíc „povstalo z popela“.

Stavy na bankovních účtech, opravy a investice Černošic
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Stavy na bankovních účtech a provozní saldo Černošic

Vývoj finančních rezerv Černošic, včetně rozpočtu 2019
Finanční rezervy v tis. Kč

Černošice disponovaly na konci roku 2018 finanční rezervou cca 58 mil. Kč. Rozpočet na 2019 zapojuje většinu rezerv do
investic a počítá se zůstatky na účtech cca 7 mil. Kč, ale obsahuje také o cca 15 mil. Kč nižší daňové příjmy, než očekáváme,
a další rezervy, takže finanční likvidita města bude sice napjatější, ale snadno řešitelná. Neubírá to na správnosti finanční
politiky, kde bychom Černošice pochválili za to, že nehromadí finance a investují, což je také politika doporučovaná obcím
samotným MF ČR, zejména v tomto období levných cizích zdrojů a zdražování investic, nevýhodnosti dotací a vyšší inflaci.

Vývoj úvěrů a splátek dlouhodobých úvěrů Černošic
Dlouhodobé úvěry a splátky dlouhodobých závazků v tis. Kč

Černošice k 31. 12. 2018 měly poměrně nízký dluh se zůstatkem cca 51 mil. Kč.
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Z 27. jednání Rady města Černošice (16. 9. 2019)
Odbor investic a správy majetku
• Světelné nápisy na nové budově č. p. 259
Karlštejnská, Černošice
Rada města Černošice bere na vědomí potřebu realizace světelných nápisů na nové budově
č. p. 259, Karlštejnská, Černošice; souhlasí
s cenovou nabídkou společnosti Josef Exner ve
výši 195.700 Kč bez DPH; schvaluje 1) výjimku
z vnitřního předpisu č. 5, zadávání veřejných zakázek, bod 2.3.8.c - předložení pouze jedné nabídky, 2) uzavření smlouvy o dílo č. 523/2019
s firmou Josef Exner za celkovou cenu 195.700
Kč bez DPH, 3) rozpočtové opatření č. 73.
• Stavební úpravy a přístavba budovy
č. p. 259 v Černošicích - smlouva o smlouvě
budoucí pro zřízení služebnosti k lávce přes
potok včetně schodiště
Rada města Černošice bere na vědomí nutnost
uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti se společností Povodí Vltavy, s.p; schvaluje 1) uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. PVL-1805/2019/SML (CES č.
529/2019) pro umístění, provozování a běžnou
údržbu objektu lávky přes potok Švarcava včetně schodiště se společností Povodí Vltavy, s.p.,
2) rozpočtové opatření č. 76.
• Smlouva o výpůjčce Haly Věry Čáslavské
pro hasiče na období 2019-2020
Rada města Černošice bere na vědomí informace o využití Haly Věry Čáslavské pro fyzickou přípravu dobrovolných hasičů v období 2019-2020;
schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce CES
521/2019 mezi městem Černošice a panem T.
H., za účelem provádění fyzické přípravy hasičů.
• Obklad stropu akustickými deskami v odborných učebnách v ZŠ Černošice
Rada města Černošice bere na vědomí nutnost
zajištění obkladu stropu akustickými deskami
v odborných učebnách v ZŠ Černošice; souhlasí s cenovou nabídkou společnosti DOMISTAV
CZ a.s., na provedení obkladu stropu akustickými
obkladovými deskami v učebně fyziky a chemie
a v učebně přírodopisu ve výši 45.167,44 Kč bez
DPH; schvaluje rozpočtové opatření č. 75.
• „Stavební úpravy v budovách ZŠ Černošice
- vybavení interiéru přístavby budovy B“ - výkonu funkce AD
Rada města Černošice bere na vědomí nutnost
zajistit výkonu funkce autorského dozoru (AD) na
akci „Vybavení interiéru přístavby budovy B ZŠ
Černošice“; souhlasí s nabídkou paní arch. Ivany Němcové na výkon funkce autorského dozoru
v průběhu realizace akce „Vybavení interiéru přístavby budovy B ZŠ Černošice“ za cenu 500 Kč/
hod.; schvaluje rozpočtové opatření č. 74.
• Smlouva č. 526/2019 o připojení k distribuční soustavě - Nová budova č. p. 259 Karlštejnská, Černošice
Rada města Černošice bere na vědomí nutnost
uzavřít Smlouvu o připojení k distribuční soustavě
se společností GasNet, s.r.o; souhlasí s uzavřením smlouvy o připojení k distribuční soustavě č.
320090148165 (CES 526/2019) mezi městem
Černošice a společností GasNet, s.r.o.
• Parkování filmové techniky v ulici Pod Višňovkou
Rada města Černošice souhlasí s parkováním
filmové techniky při natáčení českého seriálu Polda dne 17. září 2019 v ulici Pod Višňovkou podle
žádosti společnosti FILM HUNTERS, s.r.o., pod
podmínkou obvyklé úhrady záboru veřejného prostranství.
• Parkování filmové techniky v ulicích Boženy
Němcové, Nerudova, Arbesova a Hradecká

Rada města Černošice souhlasí 1) s parkováním
filmové techniky při natáčení spotu „Albert“ ve
dnech 1. a 2. října 2019 v ulicích Boženy Němcové, Nerudova, Arbesova a Hradecká dle žádosti společnosti Finders production, s.r.o., pod
podmínkou obvyklé úhrady záboru veřejného
prostranství a pronájmu Sportparku Berounka,
2) s uzavřením smlouvy CES 522/2019 se společností Finders production, s.r.o., o pronájmu
části Sportparku Berounka pro zázemí pro film.
• Návrhy vnějšího vzhledu budovy č.p. xxx
v ul. Zdeňky Lhoty
Rada města Černošice souhlasí s uhrazením návrhů Ing. Jana Vaněčka na podobu fasády budovy
č. p. 1009 v ul. Zd. Lhoty ve výši 20.000 Kč.
Komise sociální a pro péči o seniory
• Zápis z 6. zasedání komise sociální dne
9. 9. 2019
Rada města Černošice bere na vědomí zápis
z 6. zasedání sociální komise, konaného dne
9. 9. 2019.
Finanční odbor
• Vyhlášení inventarizace 2019 - plán
inventur
Rada města Černošice schvaluje předložený plán
inventarizace 2019.
• Základní umělecká škola - souhlas s čerpáním investičního fondu
Rada města Černošice souhlasí podle § 31, odst.
2, písmeno d) zákona 250/2000 Sb., s přesunem finančních prostředků z fondu investic Základní umělecké školy Černošice, v celkové výši
49.150 Kč do provozních prostředků dle žádosti
ředitelky školy.
• Smlouva o spořicím účtu s Českou spořitelnou, a. s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, IČO:
45244782 - CES 519/2019
Rada města Černošice schvaluje uzavření smlouvy o spořicím účtu s Českou spořitelnou, a. s.
(CES 519/2019).
• Rozpočtové opatření č. 71 a změna rozpisu
rozpočtu č. 48
Rada města Černošice schvaluje rozpočtové
opatření č. 71 a změnu rozpisu rozpočtu č. 48.
Odbor technických služeb
• Servis traktoru John Deere 5720
Rada města Černošice souhlasí s proplacením
faktury společnosti Strom Praha a.s., za servis
traktoru John Deere 5720 v celkové výši 52.370
Kč s DPH.
Odbor vedení města
• Smlouva č. 12861821 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR
Rada města Černošice bere se souhlasem na
vědomí Smlouvu č. 12861821 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR mezi městem Černošice a Státním fondem životního prostředí ČR na dotaci ve
výši 50 tis. Kč na akci Pořízení nového vozidla s alternativním pohonem - hybrid pro Odbor technických služeb (CES 525/2019).
• Veřejná zakázka malého rozsahu Vzdělávání zaměstnanců MěÚ Černošice - vyhlášení
Rada města Černošice bere na vědomí informaci
o kontrole a doporučení ze strany Řídícího orgánu Operačního programu Zaměstnanost (MPSV)
k uvedené veřejné zakázce; souhlasí s realizací
veřejné zakázky Vzdělávání zaměstnanců MěÚ
Černošice; schvaluje výzvu a zadávací dokumentaci včetně návrhu smlouvy o dílo k veřejné zakázce Vzdělávání zaměstnanců MěÚ Černošice.

Úsek právní
• Odstoupení od kupní smlouvy č. 578/2017,
uzavření kupní smlouvy č. 524/2019
Rada města Černošice schvaluje 1) výjimku při
zadávání veřejných zakázek dle čl. 2 odst. 2.3.8
písm. c) Vnitřního předpisu č. 5 - Zadávání veřejných zakázek, v účinném znění k realizaci zakázky - dodání nového, nepoužitého, plně funkčního
elektromobilu – komunálního vozíku, 2) odstoupení od kupní smlouvy č. 578/2017 ze dne 27. 11.
2017, uzavřené mezi městem Černošice a společností TPC INDUSTRY CZECH REPUBLIC a.s.,
jejímž předmětem je dodání nového, nepoužitého,
plně funkčního elektromobilu – komunální vozík
řada TPC ET CITY 2 za cenu 945.000 Kč bez
DPH (DPH ve výši 198.450 Kč), 3) kupní smlouvu (CES č. 524/2019) mezi městem Černošice
a společností TPC INDUSTRY CZECH REPUBLIC
a.s. na dodání uvedeného vozíku.
Úsek projektového řízení
a komunikace
• Schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu kultury a obnovy památek
Středočeského kraje
Rada města Černošice schvaluje 1) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace podle Programu
2019 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury
a obnovy památek v rámci Tematického zadání
Obecní knihovny, CES 484/2019, mezi městem
Černošice a Středočeským krajem, IČ 70891095
na akci Pořízení mobiliáře pro nové prostory
Městské knihovny v Černošicích, ev. č. KUL/POK/038029/2019 v maximální výši 70 tis. Kč, 2)
rozpočtové opatření č. 72; souhlasí s podpisem
uvedené veřejnoprávní smlouvy.
Odbor vnitřních věcí
• Veřejná zakázka malého rozsahu Mobilní
klimatizace - vyhlášení
Rada města Černošice schvaluje 1) vyhlášení
veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Mobilní klimatizace“ pro pracoviště Podskalská 19,
Praha 2, 2) výzvu a zadávací dokumentaci včetně
návrhu kupní smlouvy k veřejné zakázce „Mobilní
klimatizace“.
Dodatečně zařazené body
• Osvětlení přístřešků na kola před mokropeským nádražím
Rada města Černošice bere na vědomí informaci
o zlepšení zabezpečení dvou přístřešků před mokropeským nádražím instalací vnitřního osvětlení
z důvodu častých krádeží odložených dopravních
prostředků; schvaluje 1) nabídku společnosti
Petr Majer - Elektro na osvětlení dvou přístřešků
pro kola před mokropeským nádražím za částku
41.313,22 Kč bez DPH, 2) rozpočtové opatření
č. 49.
• Instalace vánočního osvětlení
Rada města Černošice schvaluje 1) cenovou nabídkou společnosti ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.,
na montáž motivů vánočního osvětlení za cenu
38.200 Kč bez DPH, 2) rozpočtové opatření č.
77.
• Dodatek č.3 k pojistné smlouvě č.467/2015
o pojištění odpovědnosti u pojistitele UNIQA
pojišťovna, a.s., kterým se s platností od 1. 9.
2019 zařazuje do pojištění další pojištěný Mateřská škola Husova, příspěvková organizace
Rada města Černošice schvaluje dodatek č.3
k pojistné smlouvě č. 467/2015 o pojištění odpovědnosti mezi městem Černošice a pojistitelem
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z radnice
UNIQA pojišťovna, a.s. IČO: 492 40 480, sídlem:
Praha 6, Evropská 136, PSČ: 160 12, kterým se
s platností od 1. 9. 2019 zařazuje do pojištění další pojištěný Mateřská škola Husova, příspěvková
organizace.
• Tísňová tlačítka - Život 90
Rada města Černošice schvaluje 1) smlouvu s Životem 90, z.ú. číslo smlouvy CES 527/2019, 2)
Pravidla pro přiznání příspěvku na tísňovou péči.
• Dodatek ke Smlouvě o sdružených službách

dodávky zemního plynu se společností Amper
Market - Nová budova č. p. 259 Karlštejnská,
Černošice
Rada města Černošice bere na vědomí nutnost
uzavřít Dodatek ke Smlouvě o sdružených službách dodávky zemního plynu se společností Amper Market, a.s; souhlasí s uzavřením Dodatku ke
Smlouvě o sdružených službách dodávky zemního
plynu č. ASA50009533 mezi městem Černošice
a společností Amper Market, a.s.

• Žádost o schválení nákupu vlajek ČR
Rada města Černošice schvaluje nákup maximálního počtu 50 ks vlajek ČR za účelem prodeje vlajek občanům města za prodejní cenu 100 Kč.

Z 28. mimořádného jednání Rady města Černošice (26. 9. 2019)
• Veřejná zakázka malého rozsahu Vzdělávání zaměstnanců MěÚ Černošice - Změna zadávací dokumentace
Rada města Černošice schvaluje úpravu zadávací dokumentace k veřejné
zakázce Vzdělávání zaměstnanců MěÚ Černošice.
• Vyhodnocení - VZMR - Procesní audit, optimalizace a implementace
procesního řízení MěÚ Černošice
Rada města Černošice bere na vědomí 1) zápis o posouzení a hodnocení

nabídek a doporučení hodnotící komise, 2) vyloučení uchazeče ATTIS software s.r.o.; rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky dodavatele KPMG
Česká republika, s.r.o. za celkovou nabídkovou cenu 714.000 Kč bez DPH
(863.940 Kč s DPH); schvaluje uzavření smlouvy CES č. 541/2019 dle
předmětu veřejné zakázky „Procesní audit, optimalizace a implementace
procesního řízení MěÚ Černošice“ mezi městem Černošice a dodavatelem
KPMG Česká republika, s.r.o.

Z 29. jednání Rady města Černošice (30. 9. 2019)
Odbor investic a správy majetku
• Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.380/2019,
ze dne 16. 7. 2019 na dodávku a montáž
kuchyňských linek a Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 130/2019, ze dne 17. 6. 2019
na vybavení interiéru nové budovy radnice
Černošice
Rada města Černošice bere na vědomí nutnost
provedení změn zjištěných v průběhu dodávky
vybavení interiéru nové budovy radnice; souhlasí
1) s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě č.
380/2019 ze dne 16. 7. 2019 mezi městem Černošice a INTERDEKOR s.r.o., kterým se upravuje
rozsah dodávky kuchyňských linek, včetně vestavěných spotřebičů do nové budovy čp. 259,
Karlštejnská, Černošice, čímž se snižuje cena
o 73.629,71 Kč vč. DPH, 2) s uzavřením dodatku
č. 1 ke smlouvě 130/2019 ze dne 17. 6. 2019 na
vybavení interiéru nové radnice Černošice, mezi
městem Černošice a INTERDEKOR s.r.o., kterým
se upravuje rozsah dodávky, čímž se cena zvyšuje
o 37.594,70 Kč vč. DPH.
• Úprava osvětlení volnočasové plochy v areálu pod školou - cenová nabídka
Rada města Černošice bere na vědomí informace o návrhu finálního řešení osvětlení cestičky
u volnočasové plochy pod školou; souhlasí s cenovou nabídkou společnosti ELTODO Osvětlení,
s. r. o. pro úpravy osvětlení ve volnočasovém areálu pod školou za celkovou cenu 48.212 Kč bez
DPH (58 336,52 Kč S DPH); schvaluje rozpočtové opatření č. 80.
• Opatření pro zlepšení odvodu dešťových
vod z oblasti Horky - dodatek č. 2 ke smlouvě
o dílo č. 186/2019
Rada města Černošice bere na vědomí informace o změně rozsahu díla na základě dílčího
projektu; souhlasí s cenovou nabídkou = novým
rozpočtem firmy Milana Hampla na realizaci požadovaných změn v rámci provádění opatření pro
zlepšení dešťových vod z oblasti Horky, kterým se
zvýší celková cena díla o 297.045 Kč bez DPH,
(původní rozpočet 1.461.604 Kč bez DPH, nový
rozpočet 1.758.649 Kč be DPH); schvaluje
1) uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo CES
č.186/2019, kterým se mění cena díla, 2) rozpočtové opatření č. 79.
• Obnova osvětlení na pěšině mezi ul. V Dubině a V Horce - cenová nabídka
Rada města Černošice bere na vědomí informace o nezbytné obnově osvětlení na pěšině mezi ul.
V Dubině a V Horce; souhlasí s cenovou nabíd8

kou společnosti ELTODO Osvětlení, s. r. o. pro
obnovení osvětlení na pěšině mezi ul. V Dubině
a V Horce za celkovou cenu 31.973 Kč bez DPH
(38.687,33 Kč S DPH); schvaluje změnu rozpisu
rozpočtu č. 52.
• Žádost o vyjádření města k umístění billboardu na pozemku parc.č. 4296 v Radotínské
ulici (žadatel pan M.)
Rada města Černošice nesouhlasí s vybudováním
billboardu na pozemku parc.č. 4296 v Radotínské
ulici vzhledem k nesouladu s územní studií veřejných prostranství SUM architekti - Arch. Štáfka
a vzhledem k nesouhlasnému postoji města k reklamním plochám v intravilánu; požaduje zmenšení billbordu na velikost euroformátu 5,1 x 2,4 m,
jeho umístění ve stejné výši jako ve stavebninách
na pozemku parc.č. 4309/6 a instalaci jako stavbu dočasnou na dobu 5 let.
• Parkování filmové techniky v ulicích Vrážská, Dr. Janského a Gogolova
Rada města Černošice souhlasí 1) se záborem
veřejného prostranství při natáčení českého filmu „Boží mlýny“ 8. října v ulici Vrážské a 10. října
2019 v ulicích Dr. Janského a Gogolova dle žádosti společnosti Locaters, s.r.o., za předpokladu
úhrady za jeho užívání, 2) s uzavřením smlouvy
CES 544/2019 se společností Locaters, s.r.o.
o pronájmu části Sportparku Berounka pro zázemí
pro film ve dnech 8., 9., 10. října a 4. listopadu
2019.
Právní odbor
• Změna sídla MŠ Husova
Rada města Černošice souhlasí se zápisem sídla MŠ Husova na adresu Husova 2336, 252 28
Černošice.
Finanční odbor
• Základní škola Černošice - žádost o schválení čerpání investičního a rezervního fondu
školy
Rada města Černošice bere se souhlasem na
vědomí 1) čerpání investičního fondu školy ve výši
84.023,01 Kč na pořízení vzduchotechniky v rámci rekonstrukce odborných učeben, 2) čerpání rezervního fondu školy ve výši 30 tis. Kč na pořízení
odsávacího ramene v učebně fyziky a chemie.
• Rozpočtové opatření č. 81 a změna rozpisu
rozpočtu č. 51
Rada města Černošice schvaluje 1) rozpočtové
opatření č. 81, 2) změnu rozpisu rozpočtu č. 51.

Odbor informatiky
• Integrační řešení Ginis pro úsekové měření
rychlosti
Rada města Černošice souhlasí 1) s pořízením
integračního řešení GINIS pro úsekové měření
rychlosti v ceně 138.400,00 Kč bez DPH včetně
implementace přímým zadáním zakázky malého
rozsahu kategorie II v souladu s ustanovením čl.
2.3.8 písm. c) Směrnice o zadávání veřejných zakázek jednomu dodavateli bez výběrového řízení,
2) s uzavřením kupní smlouvy (licenční) č. CES
534/2019 se společností Gordic, spol s r. o.
• Pořízení licence MS SQL serveru a klientských licencí pro úsekové měření rychlosti
Rada města Černošice souhlasí s pořízením
licence MS SQL serveru a klientských licencí
pro systém úsekového měření rychlosti za cenu
52.627 Kč vč. DPH od společnosti COMPUTER
HELP, spol. s r.o.
Odbor vedení města
• Žádost o výpůjčku pozemku parc. č.1156/4
a 1156/5, oba v obci a k.ú. Černošice za účelem konání akce ,,Drakiáda“
Rada města Černošice souhlasí s výpůjčkou pozemku parc. č. 1156/4 a 1156/5 oba v obci a k.ú.
Černošice ve vlastnictví města Černošice v ulici
Husova za účelem pořádání akce „Drakiáda“ v neděli 13. 10. 2019.
• Smlouva o dílo CES 545/2019
Rada města Černošice schvaluje smlouvu o dílo
CES 545/2019 mezi městem Černošice a AVE
CZ odpadové hospodářství s.r.o., IČ 49356089,
o zpracování dřevní hmoty.
• Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.
145/2017
Rada města Černošice schvaluje Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o dílo č. 145/2017 ze dne 7. 6. 2017
mezi městem Černošice a arch. Františkem Štáfkem, který reaguje na skutečnost, že se arch.
František Štáfek stal v průběhu plnění zakázky
plátcem DPH.
Odbor vnitřních věcí
• Vyhodnocení - VZMR - Mobilní klimatizace
Rada města Černošice bere na vědomí 1) protokol a doporučení vedoucího odboru k veřejné
zakázce malého rozsahu „Mobilní klimatizace“, 2)
vyloučení dodavatele JVB Engineering s.r.o., z důvodu nesplnění parametrů požadovaných v zadávací dokumentaci; rozhoduje o výběru nejvhodnější
nabídky dodavatele EPROFI.CZ s.r.o. za celkovou

z radnice
nabídkovou cenu 114.400 Kč bez DPH (138.424
Kč s DPH); schvaluje 1) uzavření kupní smlouvy
(CES č. 329/2019) na pořízení 13 kusů mobilních
klimatizací, mezi městem Černošice a společností
EPROFI.CZ s.r.o.
• Žádost o výjimku při výběru dodavatele
pro dodání a montáž dveřních vložek do nové
radnice
Rada města Černošice souhlasí s udělením výjimky z vnitřního předpisu č. 5 Zadávání veřejných
zakázek dle bodu 2.3.8 při výběru dodavatele pro
výrobu a montáž dveřních vložek do nové radnice
za celkovou cenu 71.543 Kč včetně DPH firmou
Fábera systems s.r.o.; schvaluje smlouvu o dílo
CES č. 546/2019 s firmou a městem Černošice na výrobu a montáž dveřních vložek do nové
radnice.

Dodatečně zařazené body
• Organizační řád (účinnost 1. 10. 2019)
Rada města Černošice schvaluje 1) celkový počet zaměstnanců zařazených do Městského úřadu
Černošice k 1. 10. 2019 na 254, 2) Organizační
řád Městského úřadu Černošice s účinností od 1.
10. 2019.
• Nákup nových regálů pro novou spisovnu
OSÚ do mateřské školy Barevný ostrov
Rada města Černošice schvaluje 1) nákup nových policových regálů pro spisovnu na pracovišti
MŠ Barevný ostrov, které je nutné doplnit do konce roku těmito regály pro kapacitní a bezpečnostní
předpisy od firmy Regal Sistem, skladová technika
IČ: 34144994, 2) změnu rozpisu rozpočtu č. 54;
souhlasí s cenovou nabídkou od firmy Regal Sistem, skladová technika za 22.888 Kč bez DPH.
• Parkování filmové techniky v ulici Vrážské
Rada města Černošice souhlasí 1) se záborem

veřejného prostranství při natáčení reklamního
spotu dne 8. října 2019 v ulici Vrážská dle žádosti
společnosti Film Hunters, s.r.o., za předpokladu
úhrady za jeho užívání, 2) s uzavřením smlouvy
CES 547/2019 se společností Film Hunters,
s.r.o. o pronájmu části Sportparku Berounka pro
zázemí pro film.
Zkrácené verze zápisů schůzí rady města
a zastupitelstva připravila
Dana Jakešová, editorka IL.
Plná znění zápisů najdete na webu města: http://
www.mestocernosice.cz/mesto/mesto–cernosice/
vedeni–mesta/. K nahlédnutí jsou rovněž na městském úřadu u pí Jitky Drahokoupilové. V případě
zájmu je možné získat kopii zápisu. Cena je 2 Kč za
stránku (dle ceníku za poskytování informací).

MĚSTO ČERNOŠICE přijme nové kolegy
na tyto volné pracovní pozice:
Bližší informace a přehled všech volných pracovních míst najdete
na www.mestocernosice.cz v sekci Úřad - Volná pracovní místa,
nebo kontaktujte Adélu Červenkovou, personální úsek, na emailu
adela.cervenkova@mestocernosice.cz nebo tel. č. 602 342 655.

Benefity pro zaměstnance: pružná pracovní doba (flexibilní
začátek/konec pracovní doby) s čtvrtletním vyrovnávacím
obdobím, dovolená 5 týdnů, 5 dnů zdravotního volna (sick
days), stravné ve výši 100 Kč za odpracovaný den, příspěvek
na vzdělávání a volnočasové aktivity aj.

Pracoviště ČERNOŠICE
REFERENT ODBORU INVESTIC A SPRÁVY
MAJETKU – TECHNIK
Náplň práce:
•	příprava a realizace veřejných zakázek pro investiční záměry města
•	komplexní zajištění investičních záměrů od jejich přípravy, realizace až
po dokončení
•	příprava a vedení agendy související s investičními dotačními tituly
•	komunikace se společnostmi zajišťujícími pro město investiční činnost
•	zajištění kontroly dodržování smluvních podmínek při realizaci investičních akcí města, podávání reklamací v případě závad na předaných stavebních dílech
• příprava materiálů pro jednání orgánů města
•	odborná činnost související s agendou investic a správy majetku
Nabízíme:
•	platové ohodnocení v 9.–10. platové třídě; po zkušební době přiznání
osobního příplatku, odměna za úspěšné zvládnutí adaptačního procesu
•	pracovní poměr na dobu neurčitou; termín nástupu dle dohody

Nové občánky
přivítáme v listopadu

PRACOVNÍK TECHNICKÝCH SLUŽEB
Náplň práce: Drobné údržbářské práce, stavební, úklidové práce k zajištění čistoty města, údržba městské zeleně, práce řidiče a další práce dle
pokynů vedoucí odboru.
Termín nástupu dle dohody.

PEČOVATELKA pro odbor
Dům s pečovatelskou službou
Náplň práce: Převážně práce spojené s provozem domu s pečovatelskou
službou provozovaným městem Černošice, rozvoz obědů, doprovody
k lékařům a na instituce, úklid v domácnostech klientů, pomoc s osobní
hygienou, pomoc při podání jídla a pití, praní a žehlení prádla, drobné
pochůzky, nákupy a další práce podle pokynů vedoucího odboru Dům
s pečovatelskou službou Městského úřadu Černošice.
Nabízíme:
•	platové ohodnocení v 6. platové třídě; po zkušební době přiznání osobního příplatku
•	pracovní poměr na dobu neurčitou; termín nástupu dle dohody

FOTO: archiv MěÚ

Vítání občánků se bude konat v pátek 8. listopadu
od 16 hodin v městském sále na Vráži.
Přihlásit se můžete na adrese eva.rehorova@
mestocernosice.cz nebo tel. 221982526.
Eva Řehořová
matrikářka
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Pohledem občanů města

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

Chodník v Červánkové ulici
S radostí jsem si v září přečetl zprávu o tom, že ve spolupráci s investorem Alzheimercentra byl vybudován nový chodník v Červánkové ulici.
Je krásný, ale! Překvapilo mne, že jeho vyústění do Ostružinové ulice
neodpovídá Vyhlášce č. 398/2009 Sb. o technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
A to konkrétně odst. (1) § 4:
(1) Chodníky, nástupiště veřejné dopravy, úrovňové i mimoúrovňové
přechody, chodníky v sadech i parcích a ostatní pochozí plochy musí
umožňovat samostatný, bezpečný, snadný a plynulý pohyb osobám
2x FOTO: Radko Pöschl

s omezenou schopností pohybu nebo orientace a jejich míjení s ostatními chodci. Požadavky na technické řešení jsou uvedeny v přílohách č.
1 a 2 k této vyhlášce.
V příloze 1 této vyhlášky se pak říká:
Přechody pro chodce, místa pro přecházení a koridory pro přecházení tramvajového pásu musí mít obrubník s výškou maximálně 20 mm.
Ve skutečnosti je zde chodník ukončen klasickým obrubníkem o výšce kolem 100 mm. Od doby výstavby se sice někdo pokusil náběhovou
hranu trochu snížit obroušením, ale stále výška nesplňuje předepsané rozměry. Překvapuje mne, že se tento nedostatek objevuje právě
v blízkosti zařízení, ve kterém se může vyskytovat i větší počet pacientů
pohybujících se na vozíku, kterým nájezd na chodník ztíží, pokud mu
zcela nezabrání. Navíc skladba na konci chodníku, upozorňující na jeho
ukončení a na nutnost vstupu na vozovku také zcela chybí.
Investor centra se podílel na realizaci chodníku, za to mu patří díky,
ale jeho dodavatel úpravy terénu mezi chodníkem a plotem centra využil
k tomu, aby zde uložil přebytečný výkopek z prací v areálu. Ten pak
zakryl jen slabou vrstvou zeminy. To není zrovna nejlepší podklad pro
vybudování zeleného pásu, co zde asi poroste po osetí. No doufám, že
pravidelnou péčí o zeleň se docílí hezkého vzhledu Červánkové ulice.
A jen mimochodem, nový přechod přes Husovu ulici u samoobsluhy
má stejný nedostatek. I zde přechod končí vysokým obrubníkem, a tak
mnozí stále míří k výjezdu z parkoviště před obchodem, kde tato bariéra
není.
Mrzí mne, že se tyto chyby vyskytují, a doufám, že se již nebudou
objevovat.
Radko Pőschl

Vyjádření za město:
Děkujeme za upozornění, úpravou nástupního obrubníku
na chodník v ulici Červánková se již zabýváme a bude
upraven. Obrubník u samoobsluhy u Vávrů nebyl rekonstrukcí křižovatky nijak upravován, jedná se o původní.
I jeho úpravou se budeme na Váš podnět zabývat.
Petr Wolf, místostarosta

Nepořádek ve městě

2x Foto: Eduard Cmunt

Poslední dobou se mi zdá, že přibývá nepořádku na ulicích, které byly nemalým nákladem
zvelebeny. Bohužel někteří nepořádní občané
toto kazí – všimli jste si například, kolik všude na ulicích leží nedopalků? Několikrát jsem
marně navrhoval, aby přímo na zastávce autobusu linky 665 u nádraží byl instalován třetí
koš na nedopalky, neboť pro mnoho kuřáků je
problém hodit nedopalek do košů, které jsou
umístěny o něco dále, a odhodí jej na zem
– onehdy jsem zde napočítal více než třicet
„špačků“ (mimochodem: kouření na zastávce
hromadné dopravy je zákonem zakázáno, ale
pokud zde k porušení zákona dochází, málokdo onoho kuřáka napomene?!).
Rozum mi zůstává stát, když jdu kolem laviček, vedle kterých je umístěn koš na odpadky,
ale pod nimi leží halda nedopalků. Navíc „vajgl“
mnohde leží přímo pod košem, což je již zcela
mimo meze mého chápání.

Poslední dobou přibývá na chodnících
i množství odhozených papírových kapesníků
– jistě neupadly nedopatřením. Nemluvím ani
o množství psích fekálií, které majitelé po svých
miláčcích neuklidí! Necháme si to líbit?
Eduard Cmunt

Poděkování
Děkujeme městu Černošice za vybudování splaškové kanalizace (v rámci stavby Rekonstrukce Vrážské ul.) pro nás a naše sousedy.
Radomír a Věra Purmannovi
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Pohledem občanů města
Skatepark
Vzhledem k tomu, že pan zastupitel Michal
Trešl uvedl několik nepravd v odpovědi na můj
příspěvek v zářijovém IL, jsme nuceni reagovat. Pokusíme se o to co nejstručněji a jen na
věci, které mají s problematikou skateparku
a hluku souvislost.
K bodu 2.
Domy kolem skateparku stály všechny nebo
byly rozestavěny. Rozhodně se nejedná o případ, kdy by skatepark stál osamoceně někde
za městem a to k němu dorostlo. Nachází se
v historické části Mokropes. A navíc argument
„co bylo dřív“ je nerelevantní a falešný. Stejně
tak argument, že když je v místě hlučný most
(navíc se plánuje jeho výměna), tak lze hluku
ještě přidat. Oby tyto argumenty nás jen utvrzují v našich obavách.
K bodu 3.
Žádné hnutí nemáme (jedná se o soukromou záležitost sousedů skateparku) a na demolici parku nikdo netlačil – šlo o řešení hluku.
Zmiňování demolice je podpásovka, která má
za cíl věc jen vyhrotit.
Takže bude asi k věci uvést trochu historie.
Věc hluku jsme začali řešit už za minulého
vedení města, což moc nešlo. Ale i tak těsně
před tím, než se začal nezadržitelně blížit jeho
konec, nám bývalý starosta přislíbil, že věc
vyřeší.
Po nastoupení nového vedení jsme věc řešili s paní místostarostkou Danielou Göttelovou.
Se samotnými skejťáky jsme jednali před tím,
než jsme šli na společnou schůzku k paní místostarostce, a předem jsme s nimi domluvili,

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

že v zájmu snížení hlukové zátěže bude odstraněna nejhlučnější u-rampa, která dle slov
skejťáků pro ně navíc ani není důležitá, neboť
jezdí styl tzv. „street“.
To bylo na schůzce u paní místostarostky
potvrzeno. Ale s u-rampou tvořila další překážka tzv. bang jeden celek a na jednání bylo dohodnuto odstranění celé překážky. V tu chvíli si
nikdo neuvědomil, že by skejťáci přišli o něco
víc, než bylo dohodnuto. Uvědomili jsme si to
my, a to hned po jednání a na tento nesoulad
upozornili. Tím jsme zajistili, že bang odstraněn nebyl.
Takže to, co píše pan Trešl, je prostě nepravda. Skejťáci byli přítomni jednáním, která
se skateparku týkala, a aktivně se na nich podíleli. My jsme navíc dbali na to, aby bylo vše
dle dohod.
K bodu 5
Projekt hliněného valu jsme zaplatili my a val
není dodnes dokončen, a je tudíž z části nefunkční.
Poznámku k Trojlístku bohužel také musíme
uvést na pravou míru: Trojlístek skatepark neřeší. Jedná se o soukromou záležitost sousedů skateparku. Jedná se o problém s hlukem.
A to, že je Trojlístek kritikem vedení města
(tedy rady města), se vůbec nevylučuje s přesvědčením, že považujeme naše zastupitelstvo
za rozumné. Navíc za poměrně rozumnou považujeme i radu. A to s tím, že kritizujeme její
přístup v některých věcech, není v rozporu.
Hlavní ale je, že z článků ohledně plánů na
nový skatepark jsme nic konkrétního nedozvěděli a že otázek je mnoho. Zajímalo by nás,
které lokality pracovní skupina vyloučila a z ja-

Vážení čtenáři, pane Nový, pane Špetláku,
o minulosti skateparku a jeho současném stavu jsme si řekli všichni své. Můžeme zde rozjet nekonečnou diskuzi o tom kdo, kdy
a jak, nebo můžeme nechat minulost minulostí a společně pracovat na projektu, který přinese spokojenost všem. Výsledky práce
naší skupiny možná překvapí.
Na porady kolem projektu nebyla přizvána veřejnost, protože
skupina neměla všechny potřebné materiály k jednání. Nyní je
máme. Máme i mimo jiné změřený rozdíl hluku mezi asfaltem a be-

kých důvodů. Kdy bude nějaký projekt. Kdy
ho představí sousedům. Jaký má časový plán.
Kolik to má vůbec stát.
Znovu opakujeme, že problémem není jen
hluk… A jestli zde má vzniknout nové ambiciózní skateboardové centrum, jak ukazují
vizualizace, tak problémem bude i parkování
a hygiena.
My zájmy skejťáků chápeme. Jen máme pocit, že hlavním parametrem je sentiment spojený s tímto místem. Jestli ale oni chápou nás,
tím si jistí nejsme.
Je tedy otázka, zda jít cestou poměrně velkých kompromisů na stávajícím místě nebo
zda by nebylo lepší na vhodném místě postavit něco, co by mohlo fungovat bez kompromisů. Zvláště u takto velké investice je nutné
postupovat odpovědně – jedná se o veřejné
prostředky. Postavit něco, co bude už ve fázi
projektu počítat s mnoha omezeními a s mnoha vyvolanými investicemi, se nám prostě nejeví jako správný směr. Nakonec i z estetického
pohledu není nějaká fungující protihluková stěna v této lokalitě žádoucí.
Záměrem chceme apelovat na pracovní
skupinu, aby neřešila jen smělé plány, ale i se
postarala o úpravy stávajícího stavu, které povedou ke snížení obtěžování sousedů – jedná
se zvláště o dokončení a opravu valu. A apelujeme, aby se zaměřili i na nový trend hlasité
hudby z přenosných reproduktorů – ten soužití
mezi skateparkem a sousedy rozhodně nepřispívá, právě naopak.
Petr Nový, Jakub Špetlák

tonem, máme jasnou vizi, co na místě chceme postavit. Nastal
tedy čas přistoupit k dalšímu kroku a tím bude schůzka se sousedy
a s Vámi.
Pozvání a schůzka samotná proběhne pravděpodobně ještě
dříve, než bude tento článek otištěn. V prosincovém IL bude tedy
pravděpodobně závěr, jak schůzka dopadla.
Za pracovní skupinu
Michal Trešl

Jak pečovat o pečující
Kdy: úterý 19. listopadu v 17 hodin
Kde: K
 omunitní centrum MaNa,
Komenského 2018
Staráte se o blízkého člověka, který trpí poruchou paměti a myšlení? Zjistili jste,
jak náročná je taková péče, a připadá vám, že toho je na vás moc? Objevily se
problémy, s nimiž si nevíte rady? Má péče, kterou vykonáváte, nečekaný dopad
i na jiné oblasti vašeho života? Prožíváte chvíle, kdy zkrátka nevíte, jak dál? Přijďte si popovídat s lidmi, kteří prožívají podobné situace, třeba nalezneme způsob,
jak se vzájemně podpořit.
Stejně jako v předešlých měsících zveme všechny zájemce na setkání pečujících, které v Černošicích pořádá organizace Dementia I.O.V., z.ú. každé třetí
úterý v měsíci (nyní tedy 19. listopadu) od 17 hodin. Scházíme se v prostorách
Komunitního centra MaNa.
Společně se dá vše zvládnout snadněji.

FOTO: Ondřej Frühbauer

Petra Petříková, koordinátorka neformální péče
telefon: 724 076 964
e-mail: petra.dementiaiov@gmail.com
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ČČK Černošice

2x Foto: Luděk Cvrček

Motto: A už je tu zas našich toulek čas.
Poslední plánovaný výlet byl netradičně zahájen
snídaní v cukrárně Stáňa Jíloviště. S dobrou
náladou jsme dorazili do Bechyně na prohlídku
zámku a kláštera. Po obědě jsme si prohlédli
technickou památku Stádlecký řetězový most.
Vstupné bylo částečně hrazeno z dotace města
Černošice, za což děkujeme.
Účastníci posledního zájezdu si vyžádali mimořádný vánoční zájezd na zámky v Mníšku
pod Brdy a v Dobříši. Bude se konat ve středu
18. prosince. Odjezd bude ze stejných míst
v Černošicích jako na jiné výlety ČČK, ale vyjíždíme až v 10 hodin. Cena za cestu je 175 korun,
dále se platí vstupné do zámků.
Na zámku v Mníšku pod Brdy máme objednanou vánoční prohlídku, na zámku v Dobříši je
běžná prohlídka s možností zhlédnout výstavu
betlémů. Výlet zakončíme se stmíváním v Malé
Hraštici. Tam si počkáme na rozsvícení advent-

ní výzdoby, která je proslulá po celém okrese.
A kdo se bude chtít ohřát v cukrárně-pekárně
Stáňa u něčeho dobrého, budou nás tam očekávat.
Přihlášky na telefonech 725 019 091,
251 643 304 - Helena Mouchová.
Helena Mouchová a Eva Cvrčková

-- Bechyně náměstí --

--Stádlecký most --

Posezení s živou hudbou

2x Foto: archiv DPS

Kdy: 20. listopadu od 14 hodin
Kde: DPS
Každou třetí středu v měsíci je pro naše klienty, ale i pro seniory
z obce zpřístupněna naše kavárna, kde nám k poslechu a k tanci
hraje známé lidové písničky pan Leoš Holan. Dveře kavárny se otevírají ve 14 hodin a pomalu se zavírají až po 16. hodině. Vstupné
činí 30 Kč. Samozřejmostí je možnost objednání kávy, čaje či něco
dobrého k nakousnutí z naší kuchyně.
Těšíme se na vás 20. listopadu a dále od ledna 2020.
Miroslav Strejček, vedoucí DPS
-- Nastupování na loď u Orlické přehrady bylo kvůli nízkému stavu
vody náročnější. --

Výlet na jih Čech se vydařil
Dne 19. září se uskutečnil další, tentokrát jednodenní, výlet pořádaný
DPS pro černošické seniory na Orlickou přehradu, hrad Zvíkov a do
města Písek.
Autobus nás dovezl k přehradní nádrži, kde jsme úspěšně, za pomoci
vedení, překonali všechny obtíže způsobené nízkým stavem vody a nalodili se na malý parník Orlík. Dvouhodinová plavba, během níž jsme dostali pohoštění a sám kapitán nám cestou krásně zpíval, utekla jako voda
a už jsme vystupovali pod Zvíkovem stojícím na ostrohu nad soutokem
Otavy s Vltavou. Po prohlídce hradu jsme pokračovali do Písku. Tady
jsme si prohlédli město, zastavili se na kávičku a mimo známých památek obdivovali na nábřeží krásné sochy vytvořené z písku. Další pěkný
zážitek a jedeme domů.
Tohoto výletu i zájezdu na Slovensko se zúčastnilo množství černošických seniorů, kteří nebydlí v DPS, a ti všichni velmi oceňovali, jak celé
vedení DPS vždy s úsměvem na rtech ochotně všem pomáhá, za což
jim patří vřelý dík. A nejen jim, ale i těm pečovatelkám, které v té době
zůstávají v Černošicích, aby plnily všechny potřebné každodenní úkoly.
Jsou naše zlatá děvčata.
Ještě jednou všem mnohokrát děkujeme.
Za všechny
účastníky výletu
Vlasta Kutinová,
Dana Pechová,
Jiřina Kletečková

-- Podívali jsme se i do
Písku. --
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Foto: archiv J. Zelinkové

Události v Černošicích v kostce
Z vyprávění pamětníků vyplývá, že Černošice
nebyly tak spícím maloměstem, jak by se mohlo
na první pohled zdát. Bydlela zde řada kriticky
myslících lidí, kteří s tehdejším režimem nebyli
úplně zadobře. Ať se jednalo o potomky prvorepublikových podnikatelů, umělce nebo lidi
nábožensky aktivní. Není proto překvapením, že
v různých kruzích se spolu lidé vídali a distutovali, nebo i hovořili o křesťanské víře. Není bez
zajímavosti, že i z Černošic byly stávkujícím studentům dopravovány potraviny.
Skutečný impuls k větší akci přišel po 17. listopadu 1989. V reakci na zásah komunisty ovládaných bezpečnostních složek na Národní třídě, kdy bylo zraněno 560 lidí, se i v Černošicích
v sále hotelu Kazín začali veřejně scházet lidé
a kladli si otázku, co dělat. Tzv. schůze občanstva pak zasedaly mnohokrát. Jeden večer, to už
pod hlavičkou místního Občanského fóra, byl
obohacen o besedu se známými herci, panem
Petrem Kostkou a Petrem Nárožným. V 90. letech zavítal na Kazín i Václav Klaus; pamětníci
vzpomínají také na besedu s Václavem Malým
v černošické základní škole. Všichni se shodují
na tom, že i v Černošicích vládlo v revolučních
dnech nadšení, odhodlání. Atmosféra setkání
byla hezká.
Mezi konkrétními výstupy těchto setkání je
možno jmenovat přejmenování tehdejší Gottwaldovy ulice na ulici Dr. Janského. V 90. roce

byla zorganizována na Kazíně 1. mariánská pouť
(později se její konání přesunulo ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie, to však již pod patronací místní ŘK farnosti). Začaly se organizovat
ekumenické semináře pořádané ekumenickou
skupinou Křesťané z Černošic. Zcela jasným
počinem byla příprava prvních svobodných komunálních voleb. S tou se váže i nominace pana
Jiřího Pergla na starostu města. Věci se děly živelně, a tak i jeho nominace vznikla spontánně.
Dříve, než byl on sám informován, byly vytištěny
informační letáčky a rozneseny do poštovních
stránek občanů města. Dá se říci, že v té době
nebyly určeny žádné postupy, jelo se bez pravidel, a to rychlým tempem.
Snahou bylo dělat věci jinak. Proto byly organizovány ankety, ve kterých se lidé mohli
vyjádřit, co je nejvíce pálí, kde by bylo potřeba
zapracovat. Vzhledem k tomu, že v Černošicích
chybělo skoro všechno (v mnoha částech města nebyla kanalizace či vodovod, o zpevněných
komunikacích si lidé nechávali jen zdát), byla to
pro nového starostu a nově zvolené polistopadové zastupitelstvo velká výzva.
Snažila jsem se dopátrat, jak bylo možné,
že se na prvním setkání na Kazíně lidé skutečně sešli. Je třeba si uvědomit, že tehdy většina
černošických domácností nedisponovala telefonem. Odpovědí mi byl úsměv. Město tepalo trochu jiným způsobem. Schůzky se domlouvaly na

-- Jana Zelinková --

poště, v samoobsluze, na nádraží. Však i v době
normalizační se v domácnostech promítaly samizdatové filmy, tiskly se samizdaty, které se
anonymně roznášely do poštovních Foto: archiv O. Štance
schránek. Na tuto
síť kontaktů a dobrou praxi se v listopadových dnech
navázalo.
Jana Zelinková
s přispěním
Otakara Štance
a dalších černošických občanů

-- Otakar Štanc --

Ze vzpomínek Márinky Novotné
O vzpomínku na události 17. listopadu jsem
poprosila milou černošickou dámu, kterou starousedlíci dobře znají. Je to paní učitelka, která
ovlivnila životy mnoha dětí. Vždy milá, laskavá,
plaše usměvavá.
To platí i nyní, ačkoliv by si mohla vzhledem
k věku na mnohé stěžovat.
Setkání domluvila její dcera, takže nebylo
nutné dlouhé vysvětlování. Paní učitelka byla připravená. Omlouvala se, že moc neřekne. Přesto
jsou její postřehy do mozaiky vzpomínek velmi
cenné.
2x Foto: archiv M. Novotné

-- Marie Novotná v roce 1953 … --

Pokud jde o 17. listopad, spíše než události
v roce 1989 si vybavuje Jana Opletala. Tehdejší
protinacistické demonstrace a nepokoje, kterých se Opletal zúčastnil, byly nacisty tvrdě potlačeny. Poté paní učitelka připomíná rok 1968,
kdy byly naděje na změnu pohřbeny tanky „spojeneckých armád“, znovu tekla krev. Když se dostáváme k roku 1989, její vzpomínky už nejsou
tak výrazné. Vysvětluje, že Mokropsy, ve kterých
žila, byly vesnicí. Zde se žilo poklidně a tak nějak
nevzrušeně. V roce 1989 měla její dcera malé
děti, které paní učitelka pomáhala hlídat. To proto se pražských demonstrací osobně nezúčastnila. Zato na demonstrace chodil její muž i dcera
s manželem. Ona seděla u televize s vnoučky
a bála se. Historická zkušenost prožitých a výše
zmíněných událostí byla mementem. Přiznává,
že pana Havla s katolickým knězem Malým obdivovala. Současně však prožívala strach. Říká:
„Měli jsme starost, jaký to s Havlem a Malým
vezme konec.“ S úsměvem dodává, že jednou
svého manžela viděla v záběru z Václavského
náměstí v televizi.
To, že nakonec revoluce získala přídomek
sametová, byla pro pamětnici úleva. Během rozhovoru jsem se také dozvěděla, že Márinka, za
svobodna Vošalíková, byla dcerou velkostatkáře, kulaka. Její bratr byl nasazen u PTP, a i její
život byl komunistickou diktaturou značně ovlivněn. Márinka má řadu zajímavých příbuzných,

-- … a dnes. --

kteří v předrevoluční době nebyli zrovna v kurzu.
Mezi řečí zmiňuje prastrýce, člena Benešovské
vlády. To už je ovšem na jiné vyprávění.
Na cestu mě vybavuje knihou o Janu Masarykovi – Poslední portrét od autorky Marcii Davenport, kterou právě dočetla. Není lepší tečka
za setkáním. Znovu si uvědomuji si, že sametová
revoluce rozhodně nebyla samozřejmostí.
Jana Zelinková
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František Přeučil: nejhorší bylo bezčasí
V listopadu 1989 se objevilo hodně nadšených lidí, ale nedostávalo se jim
zkušeností. Ty se získávaly postupně za běhu rychlých událostí. Občanská
společnost byla do té doby zcela potlačena – cenzurou, zákazy shromažďování a svobodného pohybu. Vlastní názor se měl rovnat předepsané
celostátní šabloně. Pozor na ty, kteří vybočují!
Na černošickém OF se zjevil nenápadný straší muž, který byl nejen
Foto: archiv Ivana Látala

-- Momentka zachycená 19. listopadu 1989 v Praze --

nadšený, ale také i zkušený řečník. Prvorepublikový politik, který měl
společného s minulým režimem jen to, že ho málem připravil o život. Ve
věznicích – Mírově, Leopoldově a Valdicích strávil 15 let těžkého žaláře,
a to měl štestí, že nedostal trest jako Dr. Milada Horáková, se kterou byl
v politickém procesu souzen. Pomáhalo mu sokolství, v cele hodně cvičil
a chodil.
Nejhorší byly měsíce na samotce, těžko snášel tmu, zimu, hlad, ale nejvíce se bál, aby se nepropadl do bezčasí. Proto si každý den naplňoval
konkrétním obsahem alespoň v představách. Prožíval, jak jede tramvají,
hraje s kamarády šachy, nebo jde do divadla. Tento přístup mu pomohl
před zlomením psychiky. Přežil a s chutí se pustil do díla.
V Černošicích jste ho mohli potkat s pejskem v baloňáku a baretu, vždy
usměvavého a plného optimismu. Svojí houževnatostí a poctivostí byl vzorem daleko mladším, mezi které rád chodil. Mladý se cítil i na prahu devadesátky. Sebelítostivá slova jsme od něj neslyšeli, byl
to rváč, který ctil pravidla.
Letos si připomínáme 30 let svobody a demokracie.
Skoro by se zdálo, že vše už běží samo. František Přeučil, který bojoval za svobodu a demokracii celý život
by nám asi připomněl, že usnutí na vavřínech může být
osudné. Děkujeme za vše!
Ivan Látal
Černošická Společnost Letopisecká

Otakar David - ten Mokropesák, který v roce 1989 pracoval
v České televizi
V roce 1989 byl Otakar David zaměstnancem
České televize na pozici vedoucího přenosového vozu. Jeho pohled na listopadové události
je tak skutečně unikátní, protože se v něm mísí
vzpomínky osobní se vzpomínkami profesními. Demonstrací v Praze se osobně účastnil,
i když někdy trochu zpovzdálí. První kontakt
s občanskými protesty zažil zcela neplánovaně, a to když vyrazil s rodinou na nedělní odpolední divadelní představení do Wolkerova divadla (dnešní Divadlo v Dlouhé). Cestou potkali
průvod skandující heslo „potrestejte vrahy“. To
byla reakce na uveřejnění informace o údajném
úmrtí Martina Šmída, resp. Ludvíka Zifčáka.
V čele průvodu zahlédl i kolegy z České televize. Tehdy se v divadle nakonec ani nehrálo.
Místo hry bylo přečteno prohlášení s dotazem:
„Co s tím?“ Tehdy pan David vstal a pronesl, že
by bylo dobré studenty podpořit. Cestou domů
rodina uviděla dav směřující na Václavské náměstí obklopený ze všech stran policejními
příslušníky. Kvůli dětem se však do průvodu
nepřidali.
Je třeba připomenout, že Česká televize byla
baštou komunistického režimu. Revoluční duch
však začal klíčit i tam. V garážích pro přenosové vozy se někteří zaměstnanci začali spontánně scházet, jako pódium sloužil přenosový vůz.
Zde vznikala strategie, jak podpořit studenty
a herce. Ze strany vedení České televize bylo
na začátku demonstrací zakázáno pořizovat
přenos, povolilo se to jen jednou a to tak, že
se podařilo dvakrát po dvou minutách poslat
přímý přenos do hlavního podvečerního zpravodajství. Nebylo divu, že to způsobilo v České
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televizi poprask. Za pár dní však byl dělán i přenos. Co si pan David vzpomíná, na Václavském
náměstí byla vždy báječná atmosféra.
Následným krokem bylo chystání přímého
přenosu demonstrací z Letné. Rozhodně se dá
říci, že přenosy vznikaly díky osobní statečnosti
zaměstnanců, nikoliv, že se jednalo o pokyny
z vedení. „Transparenty, proslovy, zpěv a dělná
atmosféra,“ to jsou vzpomínky, které se nadají zapomenout, říká pan David. Když katolický
kněz (Václav Malý) z tribuny poprosil, aby lidé
udělali tři kroky dozadu, aby uvolnili prostor pro
sanitku, pohnul se celý dav. „Bylo to výjimečFoto: archiv O. Davida

né, když člověk mohl zprostředkovat to nadšení a naději,“ říká Otakar David.
Nakonec zaměstnanci České televize v zaměstnání i přespávali. „Už se to nedalo zastavit.“ Takto si vybavuje listopadové události pan
David.
Na dotaz, co se dělo v té době v Černošicích, odpovídá neurčitě. Moc tu v té době nebyl. Ale postupně se daly do pohybu i občané
Černošic, a to zejména v souvislosti se vznikajícím Občanským fórem. Neví, podle jakého
klíče, se scházeli na Kazíně, v tanečním sále.
Nicméně se tam každý představil a řekl svou
profesi, aby bylo zřejmé, jak může pomoci.
Když došlo na pana Davida, bylo jasno. Jako
člen výboru zajistí, aby se o Černošicích dozvěděla republika. A opravdu se podařilo, že vznikl
rozhovor se zástupci černošického OF s panem Hrabovským (záznam se, žel, nepodařilo
v archivu ČT dohledat). Z rodinných důvodů se
na začátku roku 1990 přestal pan David porevolučních akcí osobně účastnit.
Přesto i dnes, když na listopadové události
vzpomíná, má ještě husí kůži. Nikdo nevěděl,
co čekat, jaký to vezme spád. Zdali nebudou
akce násilně potlačeny.
Jana Zelinková

-- Otakar David --
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Vzpomínání na události kolem listopadu 1989
s prvním porevolučním starostou Černošic
Prvním polistopadovým starostou
Černošic se stal pan Jiří Pergl. Mnozí ho
mají v paměti jako srdečného statného vousatého pána, který vždy zdravil
nahlas a řešil aktuální problémy občanů
v ulicích či samoobsluze. Jeho slovo
platilo. Jeho velká energie rozhýbávala
spavé městečko, které v té době patřilo
napůl místním a napůl chatařům. Pan
Pergl bydlí se svou manželkou Jaroslavou (fotografkou) na Vráži, dnes již
obklopen svou početnou rodinou.
XX Pane starosto, Vás si nelze vybavit jinak,
než v kanceláři v letohrádku pražského advokáta Samuela (Dr. Janského čp. 401),
která kdysi sloužila jako obecní úřad, popřípadě ve vozidle bílé barvy, kterak projíždíte
městem. Jak na tu dobu vzpomínáte?
Pokud vzpomínám na tehdejší sídlo úřadu, vybaví se mi časné vstávání. V 6 hodin ráno jsem
přicházel do úřadu, kde jsem v zimě občas zatápěl koksem v amerických kamnech. V čase,
kdy přicházeli ostatní zaměstnanci, už bývalo
v domě teplo.
XX Ano, to teplo si vybavuji. A jak jste se
vlastně dostal do funkce?
To bylo zajímavé. Kandidoval jsem jako nezávislý za ODS. Po předsedovi městského
národního výboru, panu Podzemském, jsem
přebíral fungování obce. Předání agendy tehdy
neproběhlo.
XX Zato na Vás čekalo velké množství práce. Dneska tomu říkáme, že to byla výzva.
To určitě ano. Těch výzev, jak Vy říkáte, bylo
hned několik. Třeba první bylo umístění řady veřejných institucí v soukromých domech. Jedna
z prvních akcí bylo tedy hledání nového sídla pro
obecní úřad. Zde nám přišla vhod budova vystavěná v akci Z, tzv. Dům služeb, která byla nabídnuta obci za 2,8 milionu korun. Ačkoliv jsme měli
připravený splátkový kalendář, na poslední chvíli
jsem informoval pracovníka ministerstva o stavu
budovy. Po jeho návštěvě a zjištění tristního stavu z plánovaného prodeje sešlo. Nakonec jsme
dům získali zdarma převodem od okresního úřadu Praha-západ. Ušetřené finanční prostředky
byly použity na jiný účel.
XX A dům slouží, respektive dosluhuje jako
sídlo městského úřadu dodnes.
Je to tak.
XX Černošice byly nechvalně známé špatných stavem místních komunikací…
Ano, to byla další akce, která na mě čekala.
Konkrétně se jednalo o ulici Na Poustkách. Ta
byla celá rozkopaná a špatně sjízdná. Z okresu
nám byly přiděleny finanční prostředky, na jejichž základě se rozeběhly práce, a díky mému

osobnímu dohledu se podařilo celou akci zdárně dokončit. Od té doby se vědělo, že v Černošicích na stavební práce dohlíží přímo starosta
a radní města a že musí být odvedená práce
kvalitní. Moje motto bylo, že očekávám kvalitu
stejně vysokou, jako kdyby to bylo přímo pro
mě, pro moji rodinu.
XX A další úkoly?
Ty následovaly. Namátkou – mokropeská škola
a její přístavba. Po zrušení Okresního stavebního podniku zůstalo financování stavebních prací
zcela na bedrech obce. Pro představu, dokončení stavby a uvedení do provozu spotřebovalo
téměř celé roční investice obce. Dále bych zmínil nedostatečné zdroje pitné vody. Zde se podařilo obci s přispěním jednoho černošického
občana, bývalého ředitele v oblasti zemědělství,
získat dotaci 3 miliony korun. Tyto prostředky
byly využity na vybudování vodojemu na Vráži
a vybudování přivaděče pitné vody z Radotína.
Vodojem byl postaven a uveden do provozu asi
za 12 milionů korun. V této souvislosti je dobré
zmínit také vybudování vodovodní sítě v Mokropsech a na Vráži a na nezbytné opravy stávajících
vodovodních řadů v Černošicích. Další akce jen
naznačím – jídelna v ZŠ Komenského, rozšíření
hřbitova v Mokropsech (vybudování urnového
háje bez nutnosti poražení jediného stromu), rekonstrukce čističky za 13 milionů korun. A dalo
by se pokračovat.
XX Vedle stavební činnosti však město ře2x foto: archiv J. Pergla

-- V tomto domě v ulici Dr. Janského dříve po
sametové revoluci sídlil městský úřad. --

šilo i jiné věci, vzpomeňme na například na
diskotéku Kazín.
Ano, to byl velký problém. Naštestí v 90. letech
diskotéka skončila. Řešili jsme ale i problémy
s hracími automaty.
XX A jak si stál tehdejší rozpočet?
To je zajímavé. Tehdy byl roční rozpočet obce
30 až 50 milionů korun. Když jsem z funkce odcházel, nebylo město zadlužené. Nové starostce, paní Heleně Langšádlové a nově zvolenému
zastupitelstvu jsem předával našetřených 17 milionů korun na plynofikaci a slušný zůstatek na
účtu obce.
To je opravdu neuvěřitelné. Moc děkuji za
Váš čas, který jste věnoval vzpomínání. Nezmínili jsme toho jistě hodně, ale i tak je zřejmé, že
Černošice měly velké štestí, že je v porevoluční
době vedla taková osobnost. Dodnes jsou stopy
Vaší činnosti patrné, některé aktivity se zdárně
rozvíjí dál. Třeba spolupráce s partnerským městem Gebrunnem a Lěšnicí. Dovolte, abych Vám
popřála mnoho dobrého do dalších let Vašeho
života, a to nejen za sebe, ale i za pamětníky.
Pokud mi dovolíte, pane starosto, ještě bych
připsala drobnost na závěr:
Kvůli rozhovoru jsem se s panem starostou
jednou sešla a zbytek jsme upravovali korespondenčně. Jako za starých časů jsem byla
pozvána na návštěvu domů; korektury přes
noc dělal pan starosta do textu a ráno v 5:30
na mě v poštovní schránce čekal opravený
text. Z toho na mě zavanula nostalgie dětství,
kdy Černošice tepaly trošku jinak, než je tomu
nyní.
Jana Zelinková

-- Jiří Pergl --
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FOTO: Ivan Látal

Jak na rok 1989 vzpomíná…
Filip Kořínek, starosta
Co pro Vás znamenal rok 1989?
Co jste tehdy dělal?
Jak na tu dobu vzpomínáte?
Bylo mi šestnáct, bydleli jsme ve
Všenorech a chodil jsem do třeťáku na gymplu
v Berouně. Někteří z mých spolužáků ze základky přešli do pražských gymnázií, například
do Radotína, ale na to prý mí rodiče neměli ten
správný kádrový profil. Takže jsem byl v Berouně
a tak trochu mimo centrum dění. Pamatuji si, že
informace o událostech z pátku 17. listopadu na
pražské Národní třídě dorazila do třicet kilometrů vzdáleného Berouna až v úterý…
Foto: archiv. F. Kořínka

-- S mým americkým bratránkem Brianem, filmařem, který přijel pracovně do sametové Prahy,
a jeho kamarádkou, americkou spisovatelkou.
Foceno v prosinci 1989 v Praze. --

Hned ten den jsem jel poprvé na Václavák –
ve Všenorech jsem hodil tašku domů, nechal
tam mámě vzkaz a běžel na následující vlak do
Prahy. Chvíle, kdy jsem byl na Václaváku a máma
asi na Hlasu Ameriky slyšela, že na okraji Prahy
se údajně shromažďují tanky, musely patřit k jejím nejhorším v životě. Pamatuju si taky nevěřící
reakci berounského tělocvikáře, když jsme mu
hned začerstva oznámili, že rozhodně nebudeme pokračovat s nácvikem spartakiádních cviků… Zčásti se mi vybavuje tehdejší atmosféra
sounáležitosti, naděje a nadšení, ale nepamatuji
si třeba konkrétní lidi ani projevy z demonstrací.
O Václavu Havlovi jsem v té době prakticky nic
nevěděl. Ale vím jistě, že nebylo pochyb, že to je
celé správně….
I když jsme o politice doma moc nemluvili,
postoj mých rodičů byl jasný. V hlavě mi dodnes utkvěla tátova častá hláška „to je v prd…,
v tomhle státě“, nebo jak mi vysvětloval svobodu
slova na příkladu textu z písničky Paula McCartneyho, že „libra se potápí“, což by o koruně československé žádný umělec kvůli cenzuře zpívat
nemohl.
Jen pár dní po 17. listopadu do Prahy přijel
náš americký příbuzný, filmový producent z New
Yorku, mimochodem levičák a homosexuál, který přišel s nápadem, že bych v létě mohl strávit
dva měsíce v americkém Seattlu u jeho maminky, tedy u sestřenice mé mámy. To bylo samozřejmě pro šestnáctiletého kluka z komunistického Československa něco neuvěřitelného.
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Sametová revoluce hodně změnila můj další
život i z hlediska vzdělání a povolání. Kdybych si
musel na konci gymplu vybírat vysokou ještě za
komunismu, byl by ze mne asi strojní inženýr po
tátovi nebo stavební po mámě. To, že jsem pak
studoval ekonomii v době, kdy probíhala unikátní ekonomická reforma, to z ekonomie udělalo
docela záživnou věc – takovou laboratoř nám
mohli i z nejlepších univerzit jen závidět.
Celkově vzato, rok 1989 pro mě přišel v ideálním věku. Do té doby jsem na režim moc nenarážel – a než k tomu došlo, on se zhroutil a mně
se otevřely nečekané nové možnosti a radosti
života ve svobodném světě.

Helena Langšádlová,
poslankyně
Parlamentu ČR,
starostka Černošic
v letech 1998–2006
Co pro Vás znamenal rok
1989?
Rok 1989 pro mne znamená svobodu, demokracii, vzácný dar, který je však spojen i se spoluodpovědností každého z nás za budoucí vývoj
v naší zemi. O tom, co se v posledních 30 letech
povedlo, či nepovedlo by se dalo napsat mnoho
slov. Ano, vývoj nebyl a není dokonalý, přesto
cítím nesmírnou vděčnost za to, že můžeme žít
v této době, že můžeme žít době, kdy je naše
země demokratická, svobodná a jsme součástí
Severoatlantické aliance a Evropské unie. Musíme udělat vše pro to, aby i budoucí generace
měly svobodu volby, abychom jim předali zemi
v dobrém stavu jak z hlediska demokracie, tak
například i z hlediska životního prostředí.
Co jste v tu dobu dělala?
V roce 1989 se mi narodil můj mladší syn a tomu
staršímu byly dva roky. A tak zcela přirozeně většina mého času v tomto období byla věnována
právě jim. I když jsem v té době byla doma, tak
jsem měla možnost se zúčastnit některých setkání listopadu ‘89 v Praze.
Jak na tu dobu vzpomínáte?
Na tu dobu vzpomínám jako na dobu nesmírně
emotivní a dynamickou, kdy přicházely rychle za
sebou nové a nové zprávy, kdy se řešila spousta
nových otázek, měnila spousta zásadních věcí
a v naší společnosti jako by se spustil vodopád.

-- Ivan Látal, autoportrét --

uskutečňovat plány, které byly dlouho u ledu.
Začít psát a natáčet filmy pro děti bez cenzorských zásahů.
Co jste tehdy dělal?
Putoval jsem mezi OF v Československé televizi
a Černošicích. Zažil jsem momenty, kdy objektiv
kamery měl větší moc než hlavně zbraní. Důležité bylo přimět ČST, aby přestala lhát a vysílala přenosy z mítinků a informace se dostaly do
celé republiky. Nebylo to jednoduché a byl jsem
rád, že jsem se toho mohl aktivně účastnit.
Jak na tu dobu vzpomínáte?
Dnes se zdá, že vše šlo samo. O páteční Národní třídě jsme slyšeli ze Svobodné Evropy.
Ale ještě v neděli, když se na tomto pietním
místě začali objevovat malé hloučky lidí, byly
stále sledováni množstvím estébáků, stejně tak
i průvod na Václavské náměstí byl jimi řádně dokumentován. Ke květinám a svíčkám se přišel
poklonit prostý vojín v ruské uniformě a okolo
stojící lidé si sním podávali ruku, tak to jsem si
řekl, že to začalo!
Nadšení lidí, jejich pospolitost a souznění mi
připomínaly atmosféru roku 68. Ale tentokrát to
mělo perspektivu, a jakou! Pomalu se klubala
hrdost na tuto zemi. Na osobnosti, které skutečně něco znamenaly a nesmělo se o nich mluvit,
hrdost na vlajku, i když našim dětem zpočátku
snaživá soudružka učitelka trikoloru strhávala.
Někteří lidé nám chtějí dnes dokazovat, že to
nebyla pravda, že vše byla konspirace. Vzedmutí
toho nejlepšího, co v nás tenkrát bylo, nemohlo
shora naplánovat žádné ústředí dezinformací.

Hubert Poul,
kronikář farnosti
Třebotov, člen
Černošické
společnosti
letopisecké

Foto: archiv H. Poula

Foto: archiv H. Langšádlové

Ivan Látal, scénárista, režisér,
učitel, jeden ze zakládajících
členů OF v Černošicích
Co pro Vás znamenal rok 1989?
Možnost svobodné volby, cestování, vidět se
s kamarády, kteří byli v emigraci. Mohl jsem

Co pro vás znamenal rok 1989?
Zázrak. Stalo se něco, co nebylo tehdy myslitelné. A bez násilí.
Co jste tehdy dělal?
Chodil jsem do zaměstnání a trávil čas s rodinou
se třemi dětmi. Chodili jsme s dětmi na zahradu
krmit králíky a slepice.
pokračování na další stránce

z města a okolí
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Jak na rok 1989 vzpomíná…
pokračování z předešlé stránky

Jak na tu dobu vzpomínáte?
Nejvíce mi utkvělo v paměti svatořečení Anežky
České, které přineslo nový svěží vzduch. Vzpomínám, že toto svatořečení jsme ve společenství
farnosti oslavili pěší poutí do farního třebotovského kostela sv. Martina v sobotu 11. listopadu
1989. Kostel byl nezvykle zcela zaplněný nejen

lidmi, ale i tajemstvím Boží blízkosti. Něco se
dělo, ale neuměli jsme to popsat. Potom přišly
rozhodující události 17. listopadu. V následujícím
týdnu jsem vedl v černošickém kostele každý
den společné modlitby za celý národ, ke kterým
vyzval věřící místní farář Evžen Hlaváček. Také
jsem se zúčastnil několika demonstrací v Praze
se symbolickým odzvoněním klíči, což všichni
vnímali jako protest a symbolické otevírání dveří

do nových časů. Vrcholem celospolečenského
napětí byla oslava svatořečení sv. Anežky České
v čele s kardinálem Tomáškem v katedrále sv.
Víta na Pražském hradě 25. listopadu a následující demonstrace lidí z celé republiky na Letné. To byl tak silný a nezpochybnitelný zážitek,
jistota, že se vše ze dne na den změnilo.

Občanská fóra vznikla v Černošicích hned tři
Jak listopadové události 1989 zachytil černošický kronikář
Týden následující po 17. listopadu byl i v Černošicích ve znamení převratných událostí.
Zprvu po studentské manifestaci byl takový
divný klid, řada místních studentů – včetně dětí
z radotínského gymnázia – se smutečního průvodu k uctění památky Jana Opletala v Praze také
zúčastnila, vysokoškoláci vstoupili v pondělí do
stávky, po nich i středoškoláci. V Praze to již vřelo, Černošice ale v pondělí nic.
V úterý se začaly objevovat po zdech a výlohách – hlavně kolem nádraží, na samoobsluze,
tabáku – první letáky hlásající požadavky studentů: odstoupení některých členů ÚV KSČ z funkcí, vyšetření brutálního zákroku proti studentům
v pátek na Národní třídě, výzvy k udržení klidu
a rozvahy občanů, aby se nepokoušeli situaci
řešit násilím a nedali se vyprovokovat. Ve vlacích
procházejí studenti, seznamují cestující se svými
požadavky, ukazují fotografie bezbranných studentů, na které zaútočili po zuby ozbrojení policisté a jednotky speciálního nasazení.
Do konce týdne byly již výlohy i vývěsní tabule zcela polepeny informacemi o stávce herců,
vzniku Občanského fóra, výzvami k pondělní
generální stávce od 12 do 14 hodin. Té se také
řada černošických občanů na svých pracovištích
zúčastnila, studenti i se svými profesory vyšli do
pražských ulici, dokonce ani berounští si nechtěli
nechat ujít tu vynikající atmosféru v hlavním městě, a tak byly celé odpoledne vlaky plné.
V týdnu od 20. 11. vznikla také Občanská fóra
v naší obci, a to nezávisle na sobě dvě v Černoši-- Takhle se slaví 17. listopad v současnosti. --

cích I a jedno v Černošicích II. Ustavující schůze
společného Občanského fóra se konala v sobotu 2. prosince ve 14 hodin v sále hotelu Kazín.
Moderátorem celého pořadu byl herec divadla
Semafor a místní občan Rostislav Kuba, hosty
byli studenti pražských fakult Mikuláš Belda, Jan
Pacák, Jan Kvapil a Barbara Mazáčová. Za hereckou obec Petr Nárožný a Nina Divíšková z Činoherního klubu, Zora Jandová a Zdeněk Merta,
Jan Kanyza s Věrou Martinovou, hudebník Karel
Vágner (i s malým synem) a také lahovický výtvarník Pavel Brom, který se podílel na úpravě místního Retro-klubu v hotelu Kazín. Na všech již byla
patrná únava, neboť od 17. 11. studenti i umělci
chodí do závodů a institucí, jezdí po venkově,
besedují s lidmi v divadlech místo představení
a účastní se desítek nejrůznějších akcí… Jejich
vystoupení by bylo možno zakončit slovy Petra
Nárožného: Byli jsme dlouho šašci, teď budeme
zas komedianty.
Po odchodu hostů v 15.15 moderátor přečetl
všem přítomným v doslova po střechu našlapaném sále 8 pravidel dialogu a vyzval k jednání
o regionálních záležitostech. Zároveň představil
zakladatele OF pana Milana Šimka, výzkumného
pracovníka z Černošic I, kameramana Eugena
Tchýna, výtvarnici Miladu Mašatovou, Ladislava
Dušánka, dělníka, domácí dělnici Alenu Šimkovou, pracovníka tržnice Vlastimila Svobodu, invalidní důchodkyni Janu Janouchovou, pracovnici
MěNV Dagmar Kučerovou a Michala Bukoviče,
dramaturga Supraphonu. Jedním z prvních, kteří
se přihlásili z pléna byl pan Přeučil, otec herce
J. Přeučila, kterému je již 82 let a bydlí v ČernoFoto: archiv Ivana Látala

šicích I u školy. Poděkoval studentům, že „zvedli
Masarykův prapor demokracie“ a požadoval,
aby OF nemluvilo jen o rehabilitaci postižených
po roce 1968, ale také 1948. On sám býval poslancem za sociální demokraty, byl zatčen v roce
1949 a je posledním žijícím účastníkem obžalovaným v soudním procesu s Dr. Horákovou.
Řada osob se vyslovila za vyšetření osob, které
stojí za zmasakrováním studentů, MUDr. Brožek
upozornil, že zbity byly i děti do 15 let. Pan Lumír Čížek, člen orchestru ND, vznesl požadavek
na vyslovení nedůvěry některým poslancům FS
a následné zbavení mandátů, paní Rédlová navrhovala, aby ve FS a vládě byla účast podle poměrů politických stran i bezpartijních.
Diskuse se brzy vrátila k Černošicím a jejich
problémům, zejména když předseda MěNV s.
Podzemský žádal občany o pomoc při rozvoji
obce. Poslanec MěNV Jiří Pergl upozornil, že
pracovníci odpovídající za bytový fond neplní své
povinnosti a Černošice jsou zdevastovány. Bývalá poslankyně pí Junková se zmínila o nespokojenosti mezi pracovnice MěNV, děvčata chtějí vinou předsedy odejít. Petici odsuzující zásah proti
studentům pracovnice národního výboru odeslaly
samy, předseda ji nepodepsal…
Na závěr tohoto skutečně masového fóra černošických občanů bylo možno si prohlédnout
střihový videozáznam Černošice dříve a dnes,
který s použitím autentických záběrů z obce
v konfrontaci s fotografiemi obce z archivu městské kroniky doslova v bojových podmínkách zhotovil pan Látal.
Činnost našeho OF byla tak zdařilá, že se brzy
stalo koordinačním OF okresu Praha-západ. Je
pravdou, že se v této převratné době chtěli přiživit
a vyšvihnout i tací, kteří si myslili, že dosáhnou
rychlé kariéry či jiných výhod, ale ti brzy odpadli.
Odešla také řada lidí, kteří po prvních převratných
dnech se vrátili ke své náročné práci nebo byli angažováni rovněž v místě svého pracoviště.
Rovněž ne každé další jednání OF mělo tak
zdařilý průběh jako to první, mluvilo se i o vyřizování osobních účtů – ale demokracii se musíme
všichni od základů učit a než si budeme všichni
schopni v klidu vyposlechnout názor toho druhého, než nám půjde více o věci společné než
o vlastní hmotné zisky a než se naučíme samostatnosti a odpovědnosti ve všem, co děláme,
bude to ještě dlouho trvat. Doufejme proto, že ten
následující rok bude pro nás všechny tím prvním
a úspěšným krokem do civilizovaného světa, do
nového života.
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z města a okolí
Foto: Ivan Látal

Foto: archiv sboru

-- Černošický běh tentokrát podpořil černošickou ZUŠku. --

Novinky
z černošické ZUŠky
Sport a umění ruku v ruce
Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem,
kteří se zapojili do příprav a produkce Černošického běhu, který proběhl v sobotu 21. září.
Akce se nesla v duchu propojení sportu a umění
a organizátoři se rozhodli věnovat letošní výtěžek
na podporu mladého umění, které pěstujeme
v naší ZUŠ. Školu zastoupily hned dva obory.
Z hudebního oboru vystoupilo 5 žáků z flétnové
třídy pana učitele Lochmanna. Dominovali sourozenci Krafferovi a dále žáci ze Všenor, kteří
hráli nejen při vyhlašování vítězů, ale i na trati.
Výtvarný obor se prezentoval bannerovou výstavou oddělení FOTO.
Akce se velmi vydařila a my moc děkujeme
za neuvěřitelnou částku 33 288 korun, která
nám vyrazila dech. ZUŠ se rozhodla pořídit za
vybrané peníze bicí nástroje pro hudební a taneční obor.
Za ZUŠ Černošice,
Magdaléna Voldřichová

Tutte Le Note pokřtil audioknihu
V nové sezóně vykročil dětský pěvecký sbor
Tutte Le Note vstříc novým výzvám. 14. září jsme
mohli být při charitativně-sportovním happeningu TERIBEAR hýbe Prahou na vrchu Vítkově,
kde jsme zazpívali při vyhlášení výsledků Terezou Maxovou, jejíž nadace akci organizovala. Ve
čtvrtek 3. října nám v pražském prostoru Roxy/
NoD pokřtila herečka Jana Krausová audioknihu
Děti světla autorky Lucie Biedermann Doležalové, kterou jsme připravovali v loňské sezóně.
Audioknihu namluvila Kačenka Ujfaluši, naše
děti nazpívaly písně na hudbu, kterou k nim složila mladá skladatelka Daria Moiseeva. S ní jsme
již spolupracovali v minulých letech, když nám
složila do repertoáru několik písniček. Audiokniha by měla být distribuci v nejbližších dnech.
V současnosti se soustředíme na vánoční
repertoár, se kterým se představíme na chystaném koncertě v karlickém kostele sv. Martina
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a Prokopa v sobotu 21. prosince, kam všechny
srdečně zveme.
Nadále úzce spolupracujeme s černošickou
základní uměleckou školou, dětem z koncertního oddělení přibyla možnost využít hlasovou výuku s novou hlasovou poradkyní Veronikou Vršeckou. Koncertní oddělení se radostně rozrůstá
o talentované zpěváky z Poberouní. Do školních
přípravek i nadále přijímáme zájemce o sborový
zpěv, zápis nových dětí probíhá v době zkoušek
(blíže na našem webu: www.tuttelenote.cz).
Simona Kysilková Šnajperková
Tutte Le Note

Chaty naplnily Galerii 90°
Výstava Chaty, která završila dvouletou práci
žáků oddělení FOTO – škola vidění, zaplnila
během října Galerii 90° na Vráži. Více o výstavě najdete v článcích Ivana Látala a Vladimíra
Douska. Moc děkujeme všem, kteří se na výstavě podíleli.
Za ZUŠ Černošice,
Magdaléna Voldřichová

-- Sbor Tutte Le Notte pokřtil audioknihu. --

láci, zváni jsou žáci jakýchkoliv oborů ZUŠ Černošice, jejich rodiče, přátelé školy a zájemci
o tuto akci. Sraz je na černošickém vlakovém
nádraží ve 14 hodin. Předpokládaný návrat je
v 18.41 opět na nádraží.
Za výtvarný obor,
Hana Poislová, Barbora Tichá

Podzim s hudbou
Zpříjemněte si podzimní čas na podzimním koncertu žáků, který proběhne ve středu 20. listopadu od 18 hodin v sále školy, Střední 403
Černošice. Těšíme se na vás!

Výtvarný obor zve na exkurzi

Za ZUŠ Černošice,
Magdaléna Voldřichová

Ve čtvrtek 14. listopadu proběhne návštěva nové
sbírky současného umění NG ve Veletržním paFoto: Ivan Látal

-- Chaty a chalupy naplnily Galerii 90°. --

z města a okolí
3x FOTO: Vladimír Dousek

-- Na vernisáži výstavy bylo plno. --

CHATY – zajímavá výstava fotografií
V GALERII 90° na Vráži byla první říjnovou sobotu vernisáž opravdu pozoruhodné výstavy fotografií žáků ZUŠ Černošice, které vede také pozoruhodný člověk – Ivan Látal. Výstava je vlastně
pandánem díla fotografa Pavla Štechy, který žil
v Černošicích a umělecky zajímavým způsobem
ve své knize „U nás“ zdokumentoval život lidí
v chatové oblasti na břehu Berounky před padesáti lety. Žáci FOTO školy vidění se vydali po
jeho stopách a několik let v různých časových
obdobích chodili na fotografické výpravy do této
svérázné oblasti a pod vedením Ivana Látala vše
znovu důkladně procházeli, prolézali, a hlavně
velice pilně fotografovali. Tak vznikl rozsáhlý
soubor čítající asi 2 500 fotografií, ze kterého po
dvou letech společně se svým učitelem vybrali
nějakých 250 až 300 obrázků, tvořících dnešní
pozoruhodnou výstavu v galerii na Vráži.
Zdokumentované i detaily
Výstava je to zcela unikátní, dokumentující
vytříbeným výtvarným způsobem celou chato-

vou kolonii, včetně jejích obyvatel, ale i různých
zvířat a detailů i zákoutí. Zvláště s detailem je na
mnoha fotografiích velmi pěkně pracováno, ale
i s charakteristickými portréty různých tamních
lidí.
Také je na všech fotografiích patrné, jak pozorně si předem fotografující prohlíží svůj objekt a přemýšlí o nejvhodnějším pohledu i úhlu
záběru. Některé úhly záběrů nebo výřezy jsou
opravdu pozoruhodné a hned tak by každého
nenapadly. Je vidět, že všechny děti mají výborné fotografické vidění spojené s velkým smyslem pro výběr detailů i úhlů snímání.
Atmosféra vernisáže
Na podvečerní vernisáž, oživenou zvuky akordeonu, přišlo nebývalé množství lidí. Vlastní
choreografii předvedly nejstarší žákyně tanečního oddělení ZUŠ, které vystřídal svižný Second
Band.
Škoda, že se nenašel nikdo, kdo by takto
pozoruhodnou, ale hlavně velice kvalitní výstavu

uvedl. Vše tak zůstalo jen na autorovi. Dát totiž
dohromady takovouto výstavu není nic jednoduchého.
Pan Látal s pomocí svých žáků na instalaci
jejich fotografií pracoval celý týden a výsledek
předčí všechna očekávání. Nejen obrazová
část, ale i použití spousty různých artefaktů,
náznak ateliéru Pavla Štechy a s tím spojená
zajímavá projekce a maximální výtvarné využití
celého výstavního prostoru. To vše tvoří velmi
zajímavou a příjemnou atmosféru i nezapomenutelný zážitek, který nás přenáší do bizarního
a uzavřeného mikrosvěta chatové kolonie na
březích Berounky pod Hladkou skálou, ve stínu
bájného Kazína...
Vladimír Dousek

-- Výstavu zahájil Ivan Látal. --

-- Program vernisáže osvěžila hudba Second Band. --

Ohlédnutí za vernisáží výstavy CHATY
Tolik očekávaná vernisáž výstavy CHATY s výtvory Pavla Štechy a žáků
černošické ZUŠ proběhla v sobotu 5. října. Dalo by se říci, že tato akce
byla vyvrcholením dvouleté práce mladých fotografů pod vedením pana
Ivana Látala. A jak se nakonec ukázalo, „lovení“ fotografií byl jeden z lehčích úkonů celého procesu příprav. Následoval velice kritický výběr jednotlivých kousků a jejich rozmístění v úžasných prostorách Galerie 90°,
na čemž se aktivně podílely všechny děti.

Pro nás žáky to byla další nová zkušenost, práce s prostorem a celkovou kompozicí, prostě další skvělý zážitek, za který vděčíme Ivanovi.
Naše dlouhodobá práce byla na vernisáži odměněna parádní atmosférou a pochvalami nejen ze stran rodičů. Proto bych chtěla všem návštěvníkům poděkovat a těšíme se na viděnou zase někdy příště.
Za žáky FOTO-Škola vidění
Marie Janeková
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Školka pro lišky!?
Ano, je to pravda. Právě si hrajeme s další pohádkou z našeho pohádkového školního programu, s pohádkou O Budulínkovi. Naše školka se
opět proměnila. Tentokrát v útulnou a velmi prostornou noru pro všechny velké, malé i nejmenší
lišky ze širokého okolí.
Byla to krása. Huňaté liščí ohony se míhaly po
celé školce, v každém koutě. Pronikavé, chytré
liščí oči zářily a elegantní čenichy zachytávaly lahodné vůně ze školkové kuchyně. Po celý
den jsme se všichni správně lišácky bavili a užívali jsme si své liščí dovednosti. Třeba rychlost
a ostražitost při hře. Přece jen dohonit a chytit
Budulínka na první pokus vyžaduje velké soustředění. Také jsme spolu hledali malé nezkušené lištičky, které se zatoulaly ve žluťáskové třídě.
Když jsme společným úsilím ty malé šelmičky
našli, nakreslili jsme jim obrázek malého lesíka
a do něj se liščata ukryla. Obrázek s nalepenou
liškou si děti vzaly na památku domů.
To Zeleňáskové si poskládali fešácké papírové lišky a vyrobili pro své rezavé kmotry krásný
podzimní les z obtisků listů. Jejich povedené
lišky teď zdobí školkovou šatnu a každému příFOTO: archiv MC Mraveniště

Foto: archiv MŠ Topolská

-- Děti ze školky v Topolské se na jeden den proměnily v lištičky. --

chozímu hned padnou do oka.
Prima den, který se nesl v duchu rezavých
liščích oušek, her, lovu, tanečků, ale také mlsání dobrot z liščí kuchyně se vyvedl. Budeme na
den liščího dovádění rádi vzpomínat. A těšíme

se na další úžasný den proměn v naší Mokropeské školce.
Šárka Kazimourová
Učitelka MŠ Černošice Topolská
www.mokropeskaskolka.cz

Mateřská škola
Černošice Topolská přijme

asistenta pedagoga
na částečný úvazek.
Nástup možný 1.11.2019
V případě zájmu volejte Kateřině Mandové, tel. 602 370 636.
Životopisy posílejte na e-mail: mokropeskaskolka@seznam.cz
-- Program v Mraveništi je velmi různorodý. --

0DWHěVN«FHQWUXP0UDYHQLģWÝSRě£G£

Listopad
v Mraveništi
• pá 1. 11. Ježci
• pá 8. 11. Lampiony
• so 9. 11. Svatomartinský lampionový průvod
• pá 15. 11. Klíče
• pá 22. 11. Sněhové vločky
• pá 29. 11. Ryba
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.
tým Mraveniště
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Krátké zprávy
ze základní školy
• prvňáčci absolvovali ukázkové hodiny bruslení na zimním stadionu
• sedmáci se vydali na výlet do Drážďan, další
zahraniční zájezdy naleznete na našich webových stránkách v záložce Akce školy – Zahraniční zájezdy
• 4.C zhlédla v divadle Minor veřejnou generálku představení o Emilu Zátopkovi Když nemůžeš, přidej!
• některé třídy prvního stupně se letos opět zapojují do česko-slovenského projektu Záložka
do knihy spojuje školy
• 7.C se přidala k hnutí Fridays for future a tvořila landart (co to přesně znamená, si prohlédněte
na webu), ochrana přírody a udržitelný rozvoj se
budou letos prolínat jejich celou výukou výtvarné
výchovy
• v družině probíhala po celý říjen tradiční Veselá podzimní olympiáda
• ve školní jídelně proběhl slovenský den –
mohli jsme ochutnat některé speciality slovenské kuchyně – např. výborné halušky
• již mnoho tříd navštívilo školní knihovnu a zúčastnilo se čtenářských dílen (více v samostatném článku), žáci z budovy v Komenského ulici
se byli podívat v městské knihovně
• probíhá vybavování budovy D novým
nábytkem
• žákyně 6. a 7. tříd obsadily v krajském
přeboru v přespolním běhu druhé místo,
GRATULUJEME!
• v naší škole hostíme výstavu Stopy totality popisující příběhy některých obětí komunistického
režimu, výstava bude otevřena široké veřejnosti
od 12. do 15. listopadu 2019 vždy od 16 do 18
hod (více informací v samostatné pozvánce),
JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI!
Michaela Šlesingerová, tisková mluvčí školy

2xFOTO: archiv ZŠ Černošice

-- Ukázková hodina bruslení prvňáčky bavila. --

Pověsti, báje a legendy ve školní
knihovně
Máme rádi knížky. Máme velmi hezkou školní
knihovnu. Máme šikovnou a milou paní knihovnici Petru Mierzwovou. Proto a nejen proto vítáme možnost absolvovat program, který pro nás
naše paní knihovnice připravila.
Tentokrát jsme se spolu s ní zabývali pověstmi, bájemi a legendami. Společně jsme dali
dohromady jejich charakteristické rysy a rozdíly. Porovnávali jsme pověsti, pohádky, legendy.
Pověsti jsme si rozdělili podle toho, jakým tématem se zabývají. Děti velmi hezky spolupracovaly
a paní knihovnice jejich odpovědi upřesňovala
a doplňovala. Ukázali jsme si některé knížky věnované pověstem, které máme ve školní knihovně. Děti poslouchaly čtenou pověst, reprodukovali ji. Pracovaly s pracovním listem a odpovídaly
na otázky k textu.
Velmi nás všechny zaujaly pověsti, které se
váží k místu, kde je naše škola. Děti znaly většinou pověst, proč se Mokropsy jmenují Mokropsy. Pověst o památném dubu pro nás byla novinkou, přestože někteří věděli, že její zkrácená
verze je u tohoto stromu napsaná.
V knihovně se nám líbilo. Děkujeme.
Paní knihovnici jsme předali záložky, které
jsme vyrobili do česko-slovenského projektu Záložka spojuje školy. Naše pojetí listů, ze kterých
se dá číst, ji velice zaujalo.
Martina Václavková, pedagog

Den sokolstva v naší škole

-- 5.E tvoří listy, ze kterých je radost číst --

Letos poprvé byl 8. říjen v České republice
vyhlášen jako významný den – Den sokolstva.
V noci ze 7. na 8. října 1941 byla totiž v Protektorátu Čechy a Morava zahájena akce Sokol, při
které byli pozatýkáni příslušníci Sokola podezřelí
ze spolupráce s odbojem. Tisíce z nich zemřely
v průběhu následujícího vyšetřování nebo v koncentračních táborech.
Protože v Černošicích je Sokol nedílnou součástí městského dění, mnoho žáků v Sokole
cvičí nebo cvičilo, byli jsme moc rádi, že k nám
v úterý 8. října 2019 zavítala paní Dana Pánková, starostka černošického Sokola, a s ní žák 9.
třídy Dominik Tobek, kteří žákům 8. a 9. tříd vyprávěli o historii i současnosti sokolského hnutí.
V průběhu přednášky jsme se dozvěděli mnoho
zajímavostí a poslechli si také audionahrávky se
zaznamenanými osudy některých Sokolů zatče-

ných v rámci nacistické akce.
Žáci zaujatě poslouchali, bylo zjevné, že se
rádi dozvědí něco nového o instituci, která je
v mnoha případech součástí jejich volnočasových aktivit.
Děkujeme za tuto zajímavou akci!
Michaela Šlesingerová, pedagog

Jak vybrat nejlepší
základní školu
Kdy: úterý 19. listopadu v 18 hodin
Kde: M
 Š KinderGarten, Boženy Němcové
1415
Přemýšlíte, jestli své dítě zapsat do státní,
soukromé, jazykové nebo alternativní školy?
Do Černošic, do Mokropes nebo dále do
Prahy? Na program MIND, CLIL nebo do
běžné třídy?
Rádi bychom vás pozvali na neformální
besedu na téma základní školy v Černošicích a okolí. Na tuto besedu, kterou pravidelně pořádáme pro rodiče dětí z naší
školky, jsme se pro velký zájem v loňském
roce rozhodli znovu pozvat i širší veřejnost.
Nejedná se o formální prezentaci oficiálních
zástupců níže uvedených školských zařízení.
Naopak, na setkání budou přítomni pouze
rodiče ochotní podělit se s námi o své zcela
konkrétní zkušenosti s jednolivými typy škol
a programů. V přátelské atmosféře tito rodiče
představí školu, kterou jejich dítě navštěvuje
a poté dáme prostor otázkám rodičů, jejichž
děti se k zápisu právě chystají.
Účast přislíbili rodiče dětí z těchto škol
a programů:
• CLIL, MIND – ZŠ Černošice Mokropsy
• ZŠ Černošice – ul. Komenského
• Komunitní škola Jeden Strom Černošice
• Mezinárodní škola Sunny Canadien Praha
• Da Vinci – mš, zš a gymnázium Dolní Břežany
• Dino Schools of Prague, Praha Petrovice
• Soukromá ZŠ Petrklíč, Praha Radotín
• Nový PORG, Praha 4 Krč
Anglická mateřská škola KinderGarten
je zařazená v síti škol a školských zařízení.
Poskytujeme předškolní vzdělávání dle požadavků MŠMT a zároveň intenzivní výuku
anglického jazyka. Pracují u nás kvalifikovaní
předškolní pedagogové a rodilí mluvčí.
Za tým KinderGarten
Kamila Vodičková
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Akademie Černošice – program na listopad 2019
10 akcí v listopadu
Když počítáme i kurz IT dovedností pro pokročilé, který se koná vícekrát, sejdeme se v říjnu dokonce 12krát. Zvláště u IT kurzů jsem zvědav,
kolik zájemců se přihlásí. Podle minulé odezvy na kurz pro začátečníky
jsem usoudil, že vzdělání chtivé počítačové začátečníky v Černošicích
nemáme. Tak tentokrát nabízíme kurz pro pokročilé. Uvidíme.

Moje omluva
Na tomto místě se omlouvám všem, které jsem neuvedl jako tip. Je to
vlastně troufalost něco doporučit, protože každá akce má něco do sebe.
Tak se prosím raději podívejte na níže uvedený přehled, vyberte si vlastní
favority, a hlavně si včas rezervujte místo a přijďte. Možnost rezervace
najdete jako vždy na webu www.AkademieCernosice.cz.

Moje 3 VIP tipy
Každá akce má svůj okruh zájemců. Ano, koho zajímá držení zbraní
v domácnosti pro případ sebeobrany, toho třeba neupoutá porozumění
nepochopitelnému chování puberťáků nebo dospělých dětí, asi nepřijde
na akci Přechodové rituály.
Nicméně rád bych upozornil na tři listopadové akce věnující se tématům, která zásadním způsobem ovlivňují život každého z nás.

Přehled akcí listopad 2019

Bezpečnost státu (tj. i Černošic!) s generálem Petrem Pavlem
Bývalý náčelník Generálního štábu Armády České republiky a předseda nejvyššího vojenského výboru NATO nasbíral během své činnosti
dostatek zkušeností a ví, jak mnohé věci fungují. Je sice ve výslužbě, ale
navštíví Černošice a podělí se s námi o zkušenosti z oblasti bezpečnosti státu, ale i vztahu mezinárodní situace a naší demokracie a svobody.
Tedy našeho poklidného života, ve kterém si často nevážíme toho, co
máme a co také můžeme ztratit.
S panem generálem vystoupí jako hostitelka i jako moderátorka černošická občanka, paní Helena Langšádlová.
Jaderná bezpečnost s Danou Drábkovou
Jaderná bezpečnost neznamená jen, aby byl Temelín bezpečný. Jde
i o dlouhodobý rozvoj energetické strategie, dlouhodobou vizi nebo závislost na státech, které nám ku příkladu dostavbu jaderných elektráren
nabídnou nebo vnutí. Při jaderné bezpečnost jde i o jaderné zbraně,
o jejichž výrobu nebo vlastnictví se snaží státy s agresivní nebo totalitní
strategií.
U těchto a dalších témat vás jistě napadá, dá se s tím něco dělat?
Nebo raději hrát mrtvého brouka? Proto jsme pozvali odbornici nad jiné
povolanou, paní Danu Drábovou, předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Ti, kteří se akce zúčastní, budou mít v mnoha otázkách
jasno.
„Čím chytřejší telefon, tím blbější majitel“ s Radkinem Honzákem
Psychiatr Radkin Honzák se zamyslí nad naší závislostí, nad novými
technologiemi a IT. O co díky tomu přicházíme a jak vliv této závislosti
omezit.
S ohledem na to, že si pan doktor, jak známo, nebere servítky a říká
věci tak, jak je cítí, doporučuji návštěvu této akce silným náturám.

datum
začátek
akce
ne 3. 11. 18.00 Radkin Honzák: Čím
chytřejší telefon, tím blbější majitel, aneb …Tip!
čt 7. 11. 19.00 Jak naučit děti jíst zdravě?
Pro rodiče. Návod, který
bude fungovat i u vás.
so 9. 11.
9.30 Užijte si ČCHI-KUNG / Qi
Gong
celodenní Workshop
út 12. 11. 17.30 IT kurz a poradna pro
pokročilé
4 lekce za sebou vždy
v úterý
st 13. 11. 9.00 Máma zpátky do práce
(dopoledne s hlídáním
dětí)
st 13. 11. 19.00 Přechodové rituály – neuvěřitelné příběhy ze života
čt 14. 11. 19.00 Lidé a zbraně. Máme
doma držet zbraně? Na
svou obranu?
st 20. 11. 19.00 Jaderná bezpečnost
i bezpečnost státu
s Danou Drábovou – Tip
st 27. 11. 17.00 Finanční gramotnost 1:
Rodinný rozpočet pro
singly, partnery i rodiny
čt 28. 11. 19.00 Generál Petr Pavel. Bezpečnostní rizika.
Host Heleny Langšádlové
– Tip!

místo konání
Club kino Černošice
Restaurace Pod lesem
Černošice
Sokol Černošice
PC učebna v ZŠ Černošice

Komunitní centrum MaNa
Černošice
Klubovna v bývalé hasičárně vedle Penny
Klubovna v bývalé hasičárně vedle Penny
Club kino Černošice
Učebna ZŠ Černošice
Club kino Černošice

Sledujte program na webu Akademie a na Facebooku.
Vedle zveřejněného přehledu kurzů jednám s dalšími lektory, a je proto možné, že se některé další kurzy v seznamu ještě objeví, u některých
může nastat změna místa či konání. Aktuální stav akcí je vždy uveden na
webu Akademie. Sledujte ho tam prosím i těsně před konáním akce.
Na setkání při kulturních a vzdělávacích akcích v Černošicích se těší
Václav Vojtěch, info@AkademieCernosice.cz.
3x FOTO: archiv Akademie Černošice

-- Generál Pavel – Vážíme si dobrého bydla? -22

-- Dana Drábová – Nejde jen o bezpečnost
Temelína --

-- MUDr. Radkin Honzák – Chytrý mobil,
majitel je … --
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Podzim plný příprav na atletickou halovou sezónu
Léto je za námi a atleti z ASK Dipoli se začínají
připravovat na halovou atletickou sezónu. Sice
většina tréninků bude ještě probíhat venku, minimálně do konce října, ale soustředění už se
zaměří zejména na atletickou přípravu v hale.
Sezónu atletických závodů jsme zakončili klubovými závody 13. října na černošickém ovále.
Při nich si svou kondici vyzkoušeli i rodiče a příbuzní našich atletů. Nyní však členy klubu čekají
podzimní soustředění, kterých bude letos zase
o něco více než vloni.
Jedeme na soustředění
První soustředění proběhne v Sušici. Soustředění žactva proběhne od 25. do 30 října,
a pro přípravky od 28. listopadu do 1. prosince.
Děti zde zažijí dny plné sportu, ale i dobré zába-

vy a hravého soutěžení. Na soustředění je ještě
pár míst volných…
Pro ročníky 2009 a starší jsou připravena ještě dvě víkendová soustředění v Jablonci nad Nisou, a sice v termínech od 14. do 15. prosince
a poté v lednu od 4. do 5. ledna 2020. Atletická
hala v Jablonci nad Nisou je známá svým skvělým sportovním zázemím, takže na atlety tu čeká
mnoho sportovních výzev.
Ti, kdo se již nemohou dočkat soustředění, mohou však využívat doplňkových tréninků,
které se konají o víkendech. Atleti při doplňkových trénincích mají možnost vyzkoušet si i jiné
sporty, jako například basketbal, beach volejbal,
gymnastiku, plavání, bruslení či bouldering na
lezecké stěně. Novým podnětům k doplňkovým
tréninkům se však meze nekladou.

Přidejte se k nám
Členem ASK Dipoli se zájemci mohou stát
i během školního roku – jen atletická školka (pro
ročníky 2013–2014) v Černošicích je již naplněna, několik volných míst je ale ještě v atletické
školce v Dobřichovicích! O tréninky projevili velký zájem i hobby sportovci, většinou z řad rodičů malých atletů. Pro ně jsou určeny pravidelné
podvečerní středeční tréninky. Díky velkému zájmu se tréninky pro hobby sportovce budou od
jara nabízet ještě v dalších termínech.
Příjemným doplňkem atletických tréninků pro
malé i velké atlety je kompenzační cvičení, které
je důležité pro celkové protažení těla a osvojení správných pohybových návyků a držení těla.
Více na www.askdipoli.cz
Za ASK Dipoli Hedvika Šebková
2xFOTO: Hedvika Šebková

-- Z jarního soustředění ASK DIPOLI v Jablonci nad Nisou --

Radosti a starosti tenisového klubu
Tak jako každý rok se při hodnocení sezóny ptáme, zda byla dobrá, či
nikoliv. V tomto roce jsou však pocity smíšené. Zde je stručné hodnocení
závodních družstev.
Ve všech kategoriích jsme jako klub měli svoje zastoupení. V kategorii
dospělých, tedy přesněji A družstvo hrající I. výkonnostní třídu jen o skóre
nepostoupilo do krajského přeboru, což by znamenalo historický úspěch
po padesáti letech. Družstvo B svedlo skvělý boj v baráži o udržení se
v druhé výkonnostní třídě a svého soupeře rozdrtilo. Naopak slabší výkony
bez výrazných úspěchů zaznamenalo C družstvo, kde hráli hráči, kteří nedávno dosáhli věkové hranice dospělých a dostávají tak možnost srovnání
mezi mládežnickým a dospělým tenisem.
Družstva mládeže, tedy dorostu, starších i mladších žáků pak skončila
na závěrečných pozicích ve svých věkových kategoriích.
Domácí tenisové dění
Co jsme nedokázali v mládežnických soutěžích, o to lepší a pilnější byli
naši členové, kteří závodně nehrají. V průběhu letní sezóny byla sehrána
řada rekreačních turnajů. Pro informaci je uvádíme:
Turnaj
Lady Cup
Lady Cup seniorky
Kajot Cup
Čvančarák
Veteráni Berounky

Počet účastníků
16 žen
12 žen
8 dvojic
14 dvojic
8 dvojic
7 dvojic
Turnaj O. Kleinhamplové 15 dvojic

Vítěz
Lucie Houdková
Libuše Müllerová
Petr a Marek Loskotovi
otec a syn Najmanovi
Vavroch, Němec
Tvrzký, Pack (kategorie starší)
M. Loskot, Škáchová

Dodejme, že turnaj Veteráni Berounky se hraje postupně v pěti klubech
v Poberouní (Dobřichovice, Kazín, Řevnice, Černošice a Radotín). Dvojice

jsou tvořeny součtem věku hráčů do 115 a nad 115 let. Tento rok se hrál
již 22. ročník.
Turnaj O. Kleinhamplové je tradiční závěrečnou a společenskou událostí na závěr tenisové sezony. Ve finále mladá dvojice M. Loskot, Škáchová
porazila R. Furmana a I. Olšakovou. Největší uznání získali za 3. místo
V. Houdková s P. Hájkem.
Mimo uvedené akce pořádala Tenisová škola dva tenisové týdenní kempy pro starší i mladší děti.
Hraje se méně
I přes tyto aktivity se však i v našem klubu projevil v průběhu hrací sezony menší zájem o hru. Bývaly doby, kdy se na hru úpěnlivě čekalo. Poslední roky si však může rezervovat hru prakticky každý zájemce bez obav,
že si nezahraje.
Poměrně volně přístupné dvorce však málo využívají i mládežnické kategorie. Jen velice zřídka si domluví chlapci nebo děvčata vzájemně hru.
Přitom musím zdůraznit, že poplatek pro mládež, která v tenisové škole
hraje, je zcela zanedbatelný. Doufáme, že mladí hráči přidají na píli.
Přidejte se k nám
Tímto tedy zveme všechny příznivce tenisu, aby se hned na začátku
nové tenisové sezóny zapojili do tenisového života. O zahájení nové sezóny vás budeme informovat.
Z hlediska Tenisového klubu se však v závěru sezóny vyskytl větší problém. Dlouholetý správce tenisového areálu J. Morávek v příštím roce již
pravděpodobně nechce působit v této funkci. Pracoval v klubu celých sedmnáct let. Tímto mu celý klub vyslovuje vřelé poděkování.
Bohužel se náhrada za něj bude obtížně hledat. Prosíme proto případné
zájemce, aby nás kontaktovali na telefonu: 737 237 648.
Děkujeme.
Trnka Hynek, předseda Tenisového klubu Černošice

23

z města a okolí

Zprávy
ze Sokola

novým za předání kroniky. Kronika byla představena veřejnosti v rámci programu Noci sokoloven. Mnohým připravila příjemné překvapení,
neboť byla považována za ztracenou.
Dana Pánková

CVIČENÍ PRO DĚTI 2019/2020
Večer9.
sokolských
Letos se naše tělovýchovná jednota přihlásila
začínáme
9. 2019 světel
NOC SOKOLOVEN

více na
k celorepublikové akci Noc sokoloven, která
sewww.sokolcernosice.cz
Tisíce svítících lodiček za tisíce sokolských oběkonala v den svátku sv. Václava 28. září.Cvičení
Pojali pod tívedením
rozzářily
v úterý 8.
října řeky
Českétrenérů
republiky.
zkušených,
odborně
vyškolených
Foto: Petra Frydlová
jsme ji jako další příležitost prohlédnout si zreNejinak tomu bylo i v Černošicích na Berounce.
CVIČENÍ
RODIČŮ S DĚTMI (RD)
konstruované prostory Sokola, dále zde
byly
 pro dětiVečerem
od 2 do 5 let sokolských světel tak zakončoval nově
-- V rámci akce Noc sokoloven si bylo možné
 cvičení hravou formou v tělocvičně a na zahradě Sokola
připraveny testy zdatnosti pro všechny věkové
vyzkoušet různé dovendosti. -Významný
den
české
republiky,
Den
 cvičímeustanovený
s různými pomůckami
(míče, padák,
obruče,
balanční
kameny, atd.)
kategorie, na zahradě si děti mohly vyzkoušet
 první seznámení s nářadím (kruhy, lavičky, žebřiny, atd.)
sokolstva.
 RD 2-4 roky: ÚT 9-10h, RD 3-5 let: ÚT 15.30-16.30h
režim proti sokolům nikdy takto rázně a krutě nesvé dovednosti na opičích drahách, šikovnost
Sokolové po celé republice si tak připomněli
zakročil.
Přesto ani v době komunistické totality
PRO PŘEDŠKOLÁKY + 1.třída
v házení na cíl či svou sílu při přetahováníSPORTOVKY
lana.
statečnost a hrdost sokolů, kteří v temných do pro děti ve věku od 5 do 8 let
nemohli
sokolové
vykonávat svou činnost.
V novém sále nahoře se cvičil SM Systém – cvizákladybách
atletiky, protektorátu
gymnastiky, všestranný
pohybový
rozvoj
neváhali položit své životy za
míčové a jiné pohybové hry
A proto jsou dnes sokolové opět slyšet. Aby si
čení na bolavá záda se zkušenou lektorkou 
Darepubliku
a za svobodu.

PO 17-18h,
ÚT 16.30–17.30h,
ST 16:30-17:30Právě v noci ze 7. na
připomněli oběti svých bratrů a sester. V době,
nou Pánkovou.
8. října 1941 vyvrcholila „Akce sokol“, kdy byly
ATLETICKÁ PŘÍPRAVKA
Největším překvapením pro příchozí byla
však
 pro dětigestapem
od 5 do 6 let
pozatýkány tisíce sokolů z odboje. kdy si budeme připomínat třicet let od vstupu do
osvojení základních pohybových dovedností hravou formou
svobodného světa, se opět hlásí a svými hlasipůvodní sokolská kronika. Připojili jsme se
též
vyslýcháni,
pro
1212
z nich se tato
 BĚHEJ,Byli
SKÁKEJ,
HÁZEJ RÁDmučeni
...ATLETEMaSE
MŮŽEŠ
STÁT!
 ČT 17-18h
k projektu živých obrazů a vytvořili s dětmi noční
akce stala rozsudkem smrti. Byla to nejrozsáh- tým „nazdar“ vzdávají hold bojům za svobodu,
oblohu s měsícem.
lejší
akce
vedená proti sokolům v celé sokolské demokracii a republiku.
POHYBOVKY
PRO
ŠKOLAČKY
Dana Pánková
 pro dívky od 6 do 11 let
Večer se konal táborák s opékáním buřtů
Ani gymnastiky,
po válce
nastupující
 základyhistorii.
atletiky, základy
všestranné
cvičení komunistický
a bojovka, kterou připravily děti z 5.C Komen míčové a jiné pohybové hry, švihadla, základy aerobiku
 ST 17.30-18:30h
ského školy. Tímto bychom jim rádi poděkovali
PŘÍJĎTE CVIČIT DO SOKOLA !
STOLNÍ TENIS
za pomoc při organizaci celého odpoledne,
 pro děti ve věku od 8 do 18 let
a především večerní bojovky, kterou si užili
základy stolního tenisu, následná
průprava ke zlepšování
hry místa v následujících cvičeních
Nabízíme
volná
 pravidelně pořádáme turnaje pro členy sokola
všichni – strašidelné bytosti i odvážné děti, které
 talentovaní hráči se mohou zařadit na soupisku TJ Sokol Černošice a hrát soutěž
DĚTI
 ÚT: 17.30-19.30h, PÁ: 18.30-19.30h, SO: 9-11h
se na cestu do říše světel vydaly.
CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI (RD)

Sokol Černošice
GYMNASTIKA
 pro děti od 2 do 5 let
 MLADŠÍ: pro děti
7 let, příprava
naformou
závody v tělocvičně a na zahradě Sokola
 odcvičení
hravou
Frydlová Petra
 ÚT: 16-18h, PÁ 14-15h, 15-16.30h

od cvičíme
s různými
pomůckami (míče, padák, obruče, balanční kameny, atd.)
 STARŠÍ: pro děti
11 let, pokročilí
závodníci
prvníPÁ
seznámení
s nářadím (kruhy, lavičky, žebřiny, atd.)
 PO: 18-20h, ÚT:18-20h,
16.30-18.30h

DRAČÍ DÍLNA

 RD 2-4 roky: ÚT 9-10h, Čt 9-10h, RD 3-5 let: ÚT 15.30-16.30h

Mnohem lepší pocit máte, když vám nad hlavou
lítá vámi vyrobený a namalovaný drak. Díky tvůrčím dílnám, které proběhly v Sokole před Drakiádou si tento pocit mohlo užít přes 20 dětí.
Draci se jim moc povedli.
Sokol Černošice
Frydlová Petra

DRAKIÁDA
Krásné počasí, pěkný vítr a příjemné teplo vylákalo více než 30 dětí s rodiči v sobotu 12. října k
účasti na tradiční sokolské drakiádě na rozhlehlých loukách Višňovky. Pestrobarevní draci různých velikostí a tvarů tentokrát létali tak vysoko,
že je nebylo možné ani vyfotografovat.
Odpoledne jsme opět zpestřili připravenou
bojovkou pro menší i větší děti, na kterou je už
třetí rok zve dráček Višňáček. Letos děti poznávaly jeho přátele z lesa, jak se jim u nás žije, čím
se živí a kde bydlí.
Nechyběl ani závěrečný táborák s opékáním
buřtů. Doufáme, že se všem akce líbila a těšíme
se s dráčkem Višňáčkem příští rok opět v říjnu
na viděnou.

SPORTOVKY PRO PŘEDŠKOLÁKY + 1.třída

 pro děti ve věku od 5 do 8 let
 základy atletiky, gymnastiky, všestranný pohybový rozvoj
 míčové a jiné pohybové hry
 PO 17-18h, ÚT 16.30–17.30h, ST 16:30-17:30

ATLETICKÁ PŘÍPRAVKA

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

POHYBOVKY PRO ŠKOLAČKY






pro dívky od 6 do 11 let
základy atletiky, základy gymnastiky, všestranné cvičení
míčové a jiné pohybové hry, švihadla, základy aerobiku
ST 17.30-18:30h






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



STOLNÍ TENIS

Petra Frydlová
Sokol Černošice

Všechny fotografie z akcí najdete ve fotogalerii na www.sokolcernosice.cz nebo
na facebooku Sokola Černošice!

KRONIKA se vrátila do Sokola
Sokolu Černošice se podařilo získat původní
kroniku s historií jednoty od roku 1913 zpět do
majetku Sokola. Děkujeme Soně a Janu Křeča24

Kontakty na cvičitele na stránkách Sokola: www.sokolcernosice.cz
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Když se spojí běh a umění, aneb Černošický běh v datech
a údajích
Vítězkou a vítězem hlavního závodu na 10 000 metrů se stali:
Dita Přikrylová s časem 00:48:37 a Lukáš Mrázek s časem 00:36:45,
gratulujeme!!!
Vítězkou Černošického kvízu a nejbystřejší účastnicí se stala:
Tereza Lášková
Za co jsme běželi: Závodem jsme pomyslně oslavili 30 let od sametové
revoluce. Děti i dospělí si mohli vyrobit mávátko a začíst se do hesel jako
např. „S Černošicemi na věčné časy a nikdy jinak“.
Na co jsme vybírali a kolik jsme vybrali: Letos jsme úspěšně spojili běh
s uměním a podpořili jsme vybranými penězi ZUŠ Černošice. Díky vám
všem, kteří se účastnili a podpořili nás, jsme vybrali částku 33 288 Kč.
Dobrovolníci: Moc vám všem děkujeme, byli jste skvělí!
Sponzoři: Děkujeme za podporu, velmi si jí vážíme!
Naši sponzoři – Bar a restaurace Bolleta, Bílá slunečnice, Brožová Lenka,
cukrárna Hájek a Hájková, Eko Technika, FROST FLOWER s.r.o. – majitel
lesa, Gardeo s.r.o., květinářství Robert Záhorský, lékárna U bílého medvěda, Manufaktura, Město Černošice, Müllerová Lucie, manželé Fořtovi,
manželé Zimovi, Pekařství Fischer FF, pivovar Kokeš, pivovary Lobkowitz,
Rádio City, Samoobsluha Mokropsy, Skauti Černošice, Sokol Černošice,
stavebniny Rokal Praha, VS Petrol
Pekařky a pekaři: Nezklamali a upekli. Bylo to výborné a snědlo se letos
úplně vše!
Největší překvapení Černošického běhu: Paní ředitelka ZUŠ pochválila
po několika pokusech Petra Pánka za zlepšení ve hře na trombón, jehož
zvuk startoval všechny kategorie. Kdo Petra slyšel, musí uznat, že se jedná
skutečně o pedagogický optimismus.
Moderátor: Díky za jeho humor, hlas a nadhled. Opět skvělý Honza Novák.

-- Pro černošickou ZUŠku se podařilo vybrat částku 33 288 korun. --

Všechny údaje z tohoto průzkumu budou minimálně 50 let archivovány
a poté dle platných regulí skartovány.
Další pětiletku Černošického běhu otevřeme dne 19. 9. 2020, kdy se poběží v pořadí již 6. Černošický běh. Budeme se skutečně snažit, abychom
i tuto pětiletku splnili!
Za organizátory
Dana a Petr Pánkovi a Bětka a Tomáš Kratochvílovi

inzerce

Hledám paní na žehlení
2x měsíčně

Organizátoři: Bětka, Dana, Petr, Tomáš. Dík, že jste přišli, běželi, pomohli
a podpořili nás!
Na závěr malé okénko nejen pro pamětníky: V rámci Černošického
běhu probíhal sociologický průzkum ohledně mávání mávátky. Dle platných norem GDPR nemůžeme uveřejňovat přesné výsledky a ani není
možné do nich nahlížet.
Jedno je však jisté, tato hypotéza platí: Jestliže máváte s mávátkem
svobodně a pro dobrou věc, mává se s nimi skutečně dobře!
-- Hlavní závod se běžel na 10 kilometrů. -2x Foto: archiv organizátorů běhu

Tel. 731 672 685
25
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Radost ze hry
Je všední den odpoledne a na černošickém zimním stadionu začíná hokejový trénink dětí. Na
ledě se prohání parta stejně starých kluků a holek, ve vyhřátém bufetu sedí rodiče v družném
hovoru a kousek dál někdo u mátového čaje pracuje na notebooku. Po tréninku se dětem ještě
ani nechce domů. Lítají s hokejkou a míčkem
kdesi za ledovou plochou, jako by ani neměly
v nohách hodinu tréninku téhle báječné superrychlé týmové hry.
Všichni, kteří zde pracují, věří, že přátelská atmosféra a pozitivní prostředí vytvářejí ty správné
podmínky pro výchovu a lásku ke sportu. Dětem
se tu věnuje velká pozornost. Každoročně sem
přijde v průběhu celé sezony přibližně 30 nových
dětí a z toho asi polovina tady opravdu zůstává.
V prvních měsících a letech je potřeba děti
nejen naučit bruslit a pracovat s pukem, ale
přivést je i k týmové spolupráci, vytvořit dobrou
partu dětí a nehledět přitom na výkon. A tak tu
i zápasy hrají všechny děti. I ty, které při prvních
zápasech možná víc zajímá kapka vody padající z konstrukce střechy než puk letící na bránu.
Teprve časem se ukáže, koho hokej chytne za
srdce a kdo se tu „jen“ naučí bruslit a sem tam
zabojovat třeba až za hranici svých možností
pro partu kamarádů... Vypadá to jako idylka,
ale občas trenéři narazí na ambice rodičů, na
touhu splnit si snad i svoje nenaplněné sny. Jak
to vypadá z pohledu trenéra a zároveň i rodiče
malého hokejisty? Co je pro něj důležité – vyhraný zápas, spokojení rodiče, práce pro tým nebo
radost ze hry? Pojďte nahlédnout do myšlenek,

-- Legrácky s nejmenšími --

které se honí hlavou jednoho z nich – táty trenéra – Michala Marce:
Ambice rodičů v dětském sportu
„Kolik jsi dal gólů?“ je velice častá otázka
rodičů směrem k jejich potomkům, kteří zrovna slezli z ledu. Představte si, co se odehrává
v mozečku dítěte, které odehraje 40 minut a je
plné emocí a zážitků. Svět dospělých je jiný.
Máme neustálou potřebu něco poměřovat.
Sebe, sousedy, pracovní nasazení, plnění plánů, světový mír, nebo o tom neustále slyšíme
v médiích. Co nám řekne zpráva, že 32 875
lidí nejí mrkev. Celkem nic, protože k tomu nemáme další informace, a stejné to je i u sportu.
Co vám řekne číslo 3, když vám ho vaše dítě
řekne? Cítíte vnitřní uspokojení, hrdost? Ano
je to skvělé, ale co když kvůli němu 6 branek
padlo? Tím, že děti tlačíme do osobních cílů
vychováváme individualisty, ne týmové hráče,
a to je v hokeji problém, který se s dětma táhne strašně dlouho. Někteří to nepochopí nikdy,

2x foto: Hana Bláhová

-- První radosti celého týmu z výhry --

inzerce
Sportovní klub Černošice zimní stadion
pronajme malý cvičební sál včetně vybavení
po-pá od 19.00–22.00 hodin
so-ne dle dohody
objednávky na www.sk-černošice.cz
nebo na tel. 732950522

Zemina z výkopu, potřebujeme uložit
cca 100 m3, min. 10 m3.
Nabídněte cenu.
Kontakt: p. Kubeš, tel. 602 327 357

cítí se neuznaní, a nakonec se sportem skončí,
ale existuje i jiná cesta.
Nevkládejte do dítěte své vlastní ambice. Když
bude šikovné, jednou k tomu dospěje a vaše
světy se protnou, pak se vám může poštěstit, že
budete sedět v zaplněné hokejové aréně a koukat, jak vaše dítě nastupuje do prvního zápasu
NHL. Do té doby buďte svému dítěti oporou. Namísto otázky „kolik jsi dal gólů“ se ho zeptejte, jak
se mu hrálo, jaké má zážitky. Děti nejsou stroje,
rádi vám řeknou, co se jim za těch 40 minut přihodilo, a věřte mi, je toho opravdu hodně.
U 4. třídy působím jako jeden z trenérů
a v kostce popíšu jeden zápas: V šatně panuje
bojovná nálada, kluci se hecují a na led kráčí
s bojovným pokřikem. Během několika minut
se jim všechno přetočí. Prohrávají, nedaří se,
kazí nahrávky. Do toho je soupeř fauluje, rozhodčí to neodpíská a pak přijedete na střídačku,
kde čeká trenér, prostě super. 15 minut zmaru.
Všichni sedí na lavičce a z obličejů se dá číst.
V příručkách se píše 3x pochválit a 1x pokárat,
ale tady to otáčím. Kárám jejich kolektivní výkon,
nikdy jednotlivce a závěrem pár slov ke každému, abych je zvedl.
Druhá třetina a kluci se začínají chytat. Chválím maličkosti a soupeře začínáme přehrávat.
Projev hry je úplně jiný a ve druhé přestávce jsou
kluci uvolnění a smějí se.
V poslední třetině se láme chleba, ale je celkem jedno, zda vyhrajeme, nebo prohrajeme,
protože oboje ke sportu patří. My víme, že jsme
tam nechali všechno, pak nás ani prohra tolik nebolí, ale rádi vyhráváme.
Bavme se sportem. Rodiče vytvoří skvělou diváckou kulisu, děti makají na ledě, trenéři mají
další důvod, proč s dětmi pracovat, a všichni
společně tvoříme naše hokejové céčko.
Michal Marc, Hana Bláhová

Humanitární sbírka Diakonie
Broumov
Kdy: pátek 29. listopadu, 15.00–18.00
sobota 30. listopadu, 9.00–13.00
Kde: Dům s pečovatelskou službou na Vráži
Již tradičně proběhne v Černošicích humanitární sbírka pro občanské sdružení Diakonie Broumov. Diakonie Broumov je neziskovou organizací, která
poskytuje sociální služby pro občany z kraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.
Přinést můžete: oblečení, lůžkoviny, ručníky, látky, domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky, přikrývky, obuv, hračky i menší funkční elektrospotřebiče (např. rychlovarná konvice).
Všechny věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se
transportem nepoškodily.
Více informací o Diakonii Broumov najdete na www.diakoniebroumov.org.
Milena Paříková, členka Rady města Černošice
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Přehled akcí v Černošicích
listopad

21. 11.
22. 11.
24. 11.
24. 11.

Jennifer Kamikazzi Trio a Elisabeth Lohninger Quartet
Pink Floyd Revival
Africká bohoslužba
Dia de los Muertos aneb Den mrtvých – akce pro děti
Svobodný koncert – hraje Hudba Hradní stráže a Policie ČR, zpívá Gabriela
Urbánková a Tomáš Savka
Občanská akademie: Radkin Honzák - Čím chytřejší telefon, tím blbější majitel,
aneb ...
Recitál sólisty skupiny Hudební Hollywood - písně Hollywoodu, ale i prvorepublikové šlágry
Lampiónový průvod – sraz u černošické lávky
Slavnostní představení nové radnice
Stopy totality – ZŠ Černošice zve na vernisáž výstavy (budova A, 1. patro), otevřeno do 15. 11, vždy 16-18 hodin
Krimi Fest: Sedm statečných – kino
Ekumenická bohoslužba vděčnosti za 30 let svobody a výstava dobových materiálů
Nirit a Oren - muzikál / ZUŠ Vrané nad Vltavou
Vilém Heckel 100+1 – vernisáž retrospektivní výstavy fotografií V. Heckela; výstava potvrá do 1. 12.
Krimi Fest: Stíny horkého léta – kino
Festival svobody Černošice - 30. výročí sametové revoluce
17. narozeniny Clubu Kino
Černošický ples
Kike Mora Trio – Španělsko
Krimi Fest: Teroristka – kino
Jak pečovat o pečující – přednáška organizace Dementia
Jak vybrat nejlepší základní školu
Občanská akademie: Dana Drábová - Souvisí jaderná bezpečnost a bezpečnost
státu?
Krimi Fest: Melodie nejen k poslechu – koncert
Catfish – koncert britské bluesové kapely
Grybla - Tam kde končí voda – koncert
Černošická komorní filharmonie a Pražští Pěvci: 3. díl Mesiáše G.F. Händla

27. 11.
28. 11.
29.–30. 11.
30. 11.

Milion chvilek pro demokracii – zápas o svobodu je věcí všech
Občanská akademie: Generál Pavel a bezpečnostní rizika
Humanitární sbírka Diakonie Broumov
Bass Černošice

1. 11.
2. 11.
3. 11.
3. 11.
3. 11.
3. 11.
7. 11.
9. 11.
10. 11.
12. 11.
12. 11.
13. 11.
13. 11.
14. 11.
14. 11.
15. 11.
16. 11.
16. 11.
17. 11.
18. 11.
19. 11.
19. 11.
20. 11.

20.00, Club Kino
Club Kino
9.30, Modlitebna CB
15.00, Sportpark Berounka
18.00, Hala Věry Čáslavské
18.00, Club Kino
20.00, Club Kino
16.30, sraz pod nádražím
16.00, nová radnice
16.00, ZŠ Černošice
19.00, Club Kino
18.00, Modlitebna CB
Club Kino
18.00, Galerie 90°, Mokropeská
2026
19.00, Club Kino
Club Kino
Club Kino
19.00, Hala Věry Čáslavské
Club Kino
19.00, Club Kino
17.00, komunitní centrum MaNa
18.00, MŠ KinderGarten
19.00, Club Kino
19.00, Club Kino
20.00, Club Kino
19.00, Club Kino
18.00, kostel Nanebevzetí Panny
Marie
19.00, Modlitebna CB
19.00, Club Kino
DPS
Club Kino

v okolí
listopad
17. 11.
23. 11.
23. 11.–1. 12.

Ladislav Špaček: 10 let s prezidentem Václavem Havlem
– přednáška a beseda
Poslední ze žhavých milenců - Simona Stašová & Petr Nárožný, divadlo
Benefiční zábavné odpoledne pro ZŠ Všenory
Prodejní výstava květinových a vánočních dekorací

30. 11.

Adventní trhy v Dobřichovicích

14. 11.

Buďte v obraze s novou aplikací
Rád bych Vás upozornil na velice zajímavou aplikaci pro vaše mobilní zařízení.
Aplikace se jmenuje V obraze a je ke stažení v obchodě Google play. Po jejím
instalování si vyberete Černošice a na vašem mobilu se rázem objeví zajímavé
informace z Černošic. Zde si můžete vybrat, zda vás zajímají jen zprávy, akce
či úřední deska. Osobně to používám hlavně kvůli kulturním akcím, tedy ne že
bych si ty, které organizuje město nepamatoval, ale zajímají mne též akce jiných subjektů. Takto si je kdykoliv mohu z telefonu, který nosím pořád u sebe,
vyvolat. Vyzkoušejte to, mně to připadá smysluplné.

19.30, sokolovna Dobřichovice –
malý sál
19.00, aula ZŠ Radotín
14.00, ZŠ Všenory
denně 13.00-18.30,
sál Dr. Fürsta v Dobřichovicích
Zámek Dobřichovice

inzerce

Přijmeme uklizečky na VPP
Odpolední a večerní provoz v centru
Černošic
tel: 603 484 393

Pavel Blaženín
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Elisabeth Lohninger Quartet a Jennifer Kamikazi Trio
FOTO: archiv Jennifer Kamikazi

-- Hudba Jennifer je směsicí amerického soulu,
britského indie folku a rwandských lidovek. --

Kdy: pátek 1. listopadu ve 20.00
Kde: Club Kino
První listopadový den si můžete zpestřit návštěvou netradičního dvojkoncertu plného špičkových českých i zahraničních muzikantů. Začneme exotickou Jenifer Kamikazi.

S kořeny od Londýna až po Afriku je její hudba
směsicí amerického soulu, britského indie folku
a rwandských lidovek. Její jemný a sladký hlas je
často srovnáván s Tracy Chapman. Charakteristikou jejího soundu je měkké vibrato spolu s písňovými texty, ne nepodobnými tvorbě a projevu
kanadské legendy Joni Mitchell. Více informací
najdete na www.jenniferkamikazi.com.
Druhou aktérkou večera bude mnoha cenami ověnčená americká zpěvačka rakouského
původu Elisabeth Lohninger. S pianistou Walterem Fischbacherem spolupracuje již mnoho let,
a kromě pravidelného vystupování v prestižních
newyorských hudebních klubech navštěvuje
často i Evropu. Pro další turné po krajích českých a moravských se Walter společně s Elisabeth obklopili opravdovou jazzovou elitou. Více
informací najdete na www.lohninger.net.
Vstupenky lze koupit v předprodeji v Club
Kině za 180 korun, na místě před koncertem
200 korun. Vstupné pro seniory v předprodeji

FOTO: archiv E. Lohninger

-- Elisabeth Lohninger je zpěvačka s nevšedním hlasem a uměním improvizovat. --

i na místě za 180 korun. Vstupenky si můžete
také zakoupit přes aplikaci SMS ticket.
Pavel Blaženín

Hudba Hradní stráže se vrací do Černošic
Kdy: neděle 3. listopadu v 18 hodin
Kde: Hala Věry Čáslavské
Ještě před tím, než se Hudba Hradní stráže
a Policie ČR představí v listopadu v bazilice
svatého Petra ve Vatikánu a ve Španělském
sále Pražského hradu, vystoupí v Černošicích.
V Hale Věry Čáslavské ji posluchači mohou slyšet v neděli 3. listopadu od 18 hodin.
Svobodný koncert, který pořádá město
Černošice a Krimifest, se koná u příležitosti
30. výročí listopadových událostí. Spolu s big
bandem vystoupí pod taktovkou šéfdirigenta
Václava Blahunka sólisté Gabriela Urbánková
a Tomáš Savka.
Podobně jako při loňském Stoletém koncertě zazní evergreeny klasické, filmové, muzikálové i současná populární hudba vybíraná pro
posluchače všech věkových kategorií. V případě nepříznivého počasí doporučujeme vzít si
s sebou domácí obuv. Vstupné je jako obvykle dobrovolné. Hudba Hradní stráže a Policie
ČR začala psát svou historii v roce 1945. Za

FOTO: archiv tělesa

-- S Hudbou Hradní stráže a Policie ČR vystoupí sólisté Gabriela Urbánková a Tomáš Savka. --

tu dobu navštívila při svých koncertních zájezdech téměř dvacet zemí Evropy i Asie. V roce

2002 koncertovala v New Yorku ve slavné Carnegie Hall.
Jaroslav Kopic

Zazní písně Hollywoodu, ale i prvorepublikové šlágry
FOTO: archiv skupiny

Kdy: čtvrtek 7. listopadu ve 20 hodin
Kde: Club Kino
Recitál sólisty skupiny Hudební Hollywood s pozvanými hosty se koná
7. listopadu.
Klasické filmové písně, ať už české či zahraniční provenience, jsou
osvědčenou klasikou. Možná se cítíte klasicky a rádi byste si připomněli svěží melodie, před nimiž bledne sám čas. Zveme vás na přehlídku
originálně pojatých šlágrů od 20.00 do Club Kina v Černošicích. Zazní
písně Hollywoodu, ale i šlágry československých prvorepublikových
skladatelů. Programem provází slovo konferenciéra; vzpomínáme na
zpěváky, herce, herečky, textaře i hudební skladatele, jakož i na významné dobové události. Vstupné 100 Kč.
Pavla Nováčková
-- Autorem projektu Hudební Hollywood je Vladimír Franta. --
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Budova původní radnice se na víkend promění ve Vánoční dům!
Začalo to jako nápad, jak najít využití pro nábytek a vybavení z původní radnice, pro který
už není vhodné uplatnění v radnici nové ani na
jiných pracovištích města. Z nápadu udělat takový malý Garage Sale přímo z úřadu postupně vznikla myšlenka vytvořit z celé původní,
tou dobou už prázdné, radnice Vánoční dům
a rozloučit se tak s místem, odkud se léta řídilo
město, stylově, zajímavě a navíc vánočně. Pustili jsme uzdu fantazii, spojili jsme síly s organizátory dobročinné sbírky, oslovili jsme tvůrce
ke spolupráci na workshopech a také DPS, ze
kterého k nám dorazí jedna kouzelná babička
a přečte dětem pohádky. Ve spolupráci s městem pak výsledkem bude víkendový happening,
který si společně užijeme, pořídíme dárky, dekorace a navíc přispějeme dobré věci.

Přijďte za námi na chvíli, na odpoledne, na
celý den a nebo s námi buďte celý víkend. Nudit se nebudete a navíc si pořídíte něco hezkého pro sebe nebo vaše blízké.
Po celý víkend se bude konat prodej nábytku a vybavení z MÚ, v jedné z místností
proběhne druhé kolo charitativní sbírky pro
Diakonii Broumov (první kolo se koná v DPS
o prvním prosincovém víkendu). V páteční
podvečer se na nás přijde podívat čert, ale
žádné děti odnášet nebude. V sobotu a neděli
se můžete navíc těšit na 13. Fashion Piknik.
Chybět nebudou koledy, workshopy, dílničky,
teplé nápoje, swap vánočních ozdob a dekorací a mnoho dalšího. Pokud byste se chtěli
účastnit se svou troškou, dejte nám rozhodně
vědět. Třeba jestli pečete cukroví na zakázku

nebo prodáváte něco, co by se mohlo hodit
Ježíškům.
Otevírací doba Vánočního domu:
6. 12. 2019 16:30–20:30
7. 12. 2019 11:00–19:00
8. 12. 2019 11:00–18:00
Události, která se nebude už nikdy opakovat, jsme připravili speciální webovou stránku, na které najdete bližší informace, detaily
k jednotlivým programům i odkaz na událost
na Facebooku. Stránku najdete na adrese
www.partyaoslavy.cz/vanocnidum
Těšíme se na vás už 6. prosince!
Bára Nováková, Bára Malá
a město Černošice

Španělské Kike Mora trio zavítá do Černošic
FOTO: archiv tria

-- Mora je vyhlášený hráč na basovou kytaru. --

Kdy: 17. listopadu ve 20 hodin
Kde: Club Kino
Oslavit 30. výročí sametové revoluce můžete při skvělé muzice španělského tria. Kike
Mora je hudebník, skladatel a producent,
vyhlášený hráč na basovou kytaru a kytarista. Do Černošic přijíždí se svým triem, které
hraje ve složení Kike Mora (basová kytara),
Ibon Jordan (bicí a perkuse) a Kike Gutman
(tenorový a sopránový saxofon).
Kromě jazzových projektů byl Kike Mora
sedm let členem skupiny slavného baskického muzikanta Kepy Junkery, s nímž mimo
jiné spolupracoval na albu s názvem K, oce-

něném latinskou Grammy za nejlepší folkové
album i na rovněž oceněném CD Hiri. V současnosti je členem jiné slavné baskické skupiny Korrontzi.
S oběma skupinami procestoval na turné
skoro celý svět. V roce 2017 mu vyšlo skvělé CD Evolución natural, v květnu loňského
roku odehrál v Bilbau společný dvojkoncert
s Marcusem Millerem.
Vstupné předprodej v clubu a senioři
150 Kč na místě 180 Kč. Vstupenky si můžete také zakoupit i na webu SMS ticket.
Pavla Nováčková

Bio Blues Fest nabídne britskou bluesovou kapelu roku
Kdy: pátek 22. listopadu, 20:00
Kde: Club Kino
Hudební perla, britská kapela Catfish, která byla
vyhlášena jako nejlepší anglická bluesová kapela roku 2018 v British Blues Award (BBA) a stala se vítězem BBA i v letech 2015 a 2016, míří
do Černošic. Zahraje během Bio Blues Festu
2019. V Club Kině se uskuteční v pátek 22. listopadu od 20 hodin.
Vůdčí osobností kapely je teprve čtyřiadvacetiletý fenomenální kytarista a zpěvák Matt Long,

podporovaný od kláves svým otcem Paulem. Jejich debutové album i novinka Broken Man byly
obě jedničkou v bluesovém žebříčku Independent Blues Broadcasters Association.
Kromě britských hudebníků vystoupí i domácí
The Kingsize Boogiemen. Kapela vznikla někdy
kolem roku 2000 původně jako akustické duo.
V současnosti hrají skladby legendárních i méně
známých bluesmanů, jako jsou Muddy Waters,
Willie Dixon, Smokey Wilson, Rod Piazza.
Do třetice vystoupí i Petra Börnerová trio,

-- Kapela The Kingsize Boogiemen hraje skladby legendárních
i méně známých bluesmanů. -FOTO: archiv kapely The Kingsize Boogiemen

které tvoří česká zpěvačka Petra Börnerová,
slovenský hudebník Tomáš Bobrovniczký a jejich syn Tomáš. Jejich repertoár je postavený
na vlastních i převzatých folk-bluesových písničkách, inspirují se též folkovými, jazzovými
a rockovými podněty.
Vstupné předprodej v clubu a senioři 200 Kč
na místě 250 Kč. Vstupenky si můžete také zakoupit i na webu SMS ticket.
Pavla Nováčková

-- Vůdčí osobností kapely Catfish je teprve čtyřiadvacetiletý fenomenální
kytarista a zpěvák Matt Long. -FOTO: archiv kapely Catfish
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Třetí díl Händlova Mesiáše uvede
houslistka Barbora Kolářová
Kdy: neděle 24. listopadu v 18 hodin
Kde: kostel Nanebevzetí Panny Marie
V neděli 24. listopadu zazní v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Černošicích třetí a poslední
díl Mesiáše G. F. Händla v podání Pražských
Pěvců a Černošické komorní filharmonie pod
vedením Stanislava Mistra. Na úvod zazní malá
ukázka z chystaného prosincového recitálu řevnické houslistky Barbory Kolářové, která úspěšně vystupuje po celém světě. Zahraje Polské
capriccio od polské skladatelky G. Bacewicz
a Imp in Impulse, které přímo pro ni a ve spolupráci s ní složil americký skladatel a klavírista
Pascal Le Boeuf.
Vstupné 150/100 korun, zlevněné v předprodeji v květinářství u nádraží, Karlštejnská 252.
Koncert podporuje město Černošice, Středočeský kraj a farnost Třebotov. Volný vstup mají
žáci a učitelé hudebních škol.
Václav Polívka

Foto: archiv
Barbory Kolářové

-- V rámci koncertu Černošické komorní
filharmonie zazní i ochutnávka z recitálu
houslistky Barbory Kolářové. --

Na Černošickém plese
zahrají PartyLeaders
Kdy: sobota 16. listopadu od 19 hodin
Kde: Hala Věry Čáslavské
Nejen klasické valčíky, polky, blues, ale i trochu Latinské
Ameriky, smyslné tango či modernu si budete moci zatančit na tradičním Černošickém plese. Uskuteční se v sobotu
16. listopadu od 19 hodin. Podruhé se bude konat v černošické Hale Věry Čáslavské, kde bude hrát energická kapela
PartyLeaders. „Na parketu si bude moci zařádit úplně každý.
I ten, kdo místo do tanečních chodil za taneční školu. Vaše
srdce bude plesat ještě týden po plese,“ slibují muzikanti.
Kromě skvělé muziky se můžete těšit i na další doprovodný program včetně oblíbeného kvízu a soutěží o ceny.
Přijďte se pobavit při hudbě a tanci nebo jen tak s přáteli.
Rezervace vstupenek (250 Kč) na emailové adrese
jan.fara@seznam.cz nebo telefonním čísle 602 221 014.
Výtěžek z večera bude i tentokrát věnován na dobročinné
účely v Černošicích.
Pavla Nováčková
-- Repertoár kapely PartyLeaders nezná mezí. -Foto: archiv kapely
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19. Krimifest
Kdy: 12.–21. 11., vždy od 19 hodin
Kde: Club Kino
Nesmrtelný western z roku 1960 i současná černá komedie natáčející se mimo jiné i v Černošicích bude k vidění v rámci letošního – „komorního“ a již 19. MFF Krimifestu. Vedle filmové zábavy
věnované předcházení zločinnosti nabídne jako
vždy i pestře atraktivní porovnání tří filmových
snímků s výrazně akčním obsahem.
V pohostinném, až rodinném prostředí Club
Kina budou k vidění snímky:
Sedm statečných (úterý 12. 11.), Stíny horkého léta (čtvrtek 14. 11.) a Teroristka (v pondělí
18. 11.). Začátek všech filmových projekcí je v 19
hodin.
Na závěr filmového festivalu ve čtvrtek 21. listopadu vystoupí v Club Kině od 19 hodin kapela
GOW (Dobrý Starý Western), která zahraje k tanci
i poslechu bluegrass, country a trampskou muziku. Možná přijde i překvapení, následné posezení
je ovšem jisté. A vstup jako obvykle volný.
Jaroslav Kopic

z města a okolí

VILÉM
HECKEL
100+1

RETROSPEKTIVNÍ
VÝSTAVA
FOTOGRAFA
VILÉMA HECKELA
��/����/��/����

VERNISÁŽ ČTVRTEK ��/�� OD ��:��
GALERIE ��°
MOKROPESKÁ ����, ČERNOŠICE
WWW.VILEMHECKEL.CZ
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Koncert houslistky Barbory Kolářové v Černošicích
Kdy: v sobotu 7. prosince v 18 hodin
Kde: městský sál na Vráži
V sobotu 7. prosince v městském sále zahraje všem milovníkům virtuózní
sólové a komorní hudby Barbora Kolářová. Jejími partnery budou americký klavírista a skladatel Pascal Le Boeuf a český violoncellista Vojtěch
Urban. Autory skladeb budou J. I. Biber, M. Ravel, G. Bacewicz a P. Le
Boeuf.
Koncert je součástí Imp in Impulse Album Release Tour, koncertů pořádaných v Čechách i v zahraničí v souvislosti s křtem nového CD mladé
české houslistky z Řevnic, absolventky Curtis Institute of Music a Yale
School of Music, zastupované agenturou Lincoln Center Stage a Manhattan Concert Artists, hostující koncertní umělkyně Malajské filharmonie a zakladatelkou a uměleckou vedoucí festivalu Lake George Music
Festival, jejíž koncert New York Times popsal jako horečný, odvážný
a nebojácný.
Pascal Le Boeuf studuje skladbu na Princeton University, zvítězil
v několika skladatelských soutěžích, byl nominován na cenu GRAMMY
a spolupracuje s mnoha muzikanty a orchestry po celém světě. New
York Times popsal jeho hudbu jako elegantni, novou a plynoucí. Skladba
Imp in Impulse, podle níž se CD jmenuje, vznikla spoluprací s Barborou
Kolářovou a obsahuje smyčcovou techniku, nazvanou Chopy, ktera zní
jako perkusivní nástroj.
Violoncellista Vojtěch Urban, absolvent Gymnázia Jana Nerudy
a HAMU v Praze, je laureátem několika národních i mezinárodních soutěží a vystoupil jako sólista s orchestry Pražská komorní filharmonie, Český
komorní orchestr, Orchestr Severočeského divadla a Orchestr bez fraku.
Je členem Doležalova kvarteta a komorního souboru TrioTones.
Vstupné 150/100 korun, zlevněné v předprodeji v květinářství u nádraží, Karlštejnská 252. Koncert podporuje město Černošice a Středočeský kraj. Volný vstup mají žáci a učitelé hudebních škol.
Václav Polívka
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-- V prosinci vystoupí společně s Barborou Kolářovou také americký
klavírista a skladatel Pascal Le Boeuf. --

z města a okolí

Po roce je tu opět Brsal cup
Kdy: pátek 6. prosince v 19 hodin
Kde: restaurace Pod Lípou (na Vráži)
I letos se v restauraci Pod Lípou uskuteční již
tradiční klání soutěže o putovní pohár za nejchutnější bramborový salát - Brsal cup. Začíná
se v 19 hodin v sále restaurace Pod Lípou,
nebo jen o chvíli později.
Rádi bychom vás pozvali nejen na ochutnávání, ale potěší nás, když se se svým bramborovým salátem přihlásíte do soutěže. Vítány
jsou vzorky o váze zhruba půl kilogramu, které
přinesete v soutěžní den do 18.30 hodin do
restaurace. Zde je předáte kuchaři, aby byla
jištěna anonymita vzorků na předváděcím stole.
Každý z příchozích, kdo se bude chtít zúčastnit volby, dostane za malý obnos volební
fazole. Těmi pak bude hodnotit vystavené
vzorky. A aby k salátu měl co přikusovat, tak
ještě i smažený řízek a krajíc chleba. Nápoj

Foto: archiv restaurace Pod Lípou

na zapíjení si podle své volby kupuje již každý sám.
Autoři nejlepších tří salátů budou vyhlášeni
a odměněni. Vítěz bude oceněn velkým putovním pohárem, kterým se může těšit po zbytek
večera, a později bude jeho jméno zvěčněno
na poháru mezi jeho předchůdci. A aby mu to
nebylo líto, obdrží navíc i malý pohár a tričko,
prokazující jeho vítězství do dnů příštích.
Věříme, že počet vzorků i účast zájemců
o ochutnání a ocenění vystavených vzorků
bude co největší. V rámci večera se rovněž
uskuteční tombola o ceny, které do ní věnují
ochotní přispěvatelé. Nebojte se do ní přispět
i vy. Celým večerem bude provázet oblíbená
dvojice konferenciérů Brhlík a Sojka. Přijďte
pobejt, ochutnat a vybírat i v případě, že nebudete mít svůj vzorek.
Těšíme se na Vás
Vaše restaurace Pod Lípou

-- Podobný pohár čeká i na letošního vítěze
soutěže Brsal Cup. --

Nové knihy v městské knihovně v Černošicích
Beletrie pro dospělé:
BLACKWELL, Elizabeth: Dívky, které slyšely plakat moře – osudy tří žen, které se ocitly
na jednom ze záchranných člunů při katastrofě
Titanicu;
BOYNE, John: Skrytá zuřivost srdce – irský
společenský román;
ČERNÁ, Jaroslava: Jeden život nestačí –
český společenský román;
DONALDSON, Julianne: Sídlo Blackmoore
– historický román;
DRISCOLL, Teresa: Mám nad tebou moc –
psychologický román;
McMAHON, Jennifer: Zimní lidé – klasický
duchařský příběh;
DVOŘÁKOVÁ, Petra: Chirurg – román z lékařského prostředí;
FORSTCHEN, William R.: Vteřinu poté –
sci-fi;
GALBRAITH, Robert: Smrtící bílá – soukromý detektiv Cormoran Strike řeší další případ,
tentokrát v kulisách příprav a průběhu londýnských olympijských her v roce 2012;
HORŇÁKOVÁ-CIVADE, Lenka: Grófka – román o cestě za svobodou, o iniciaci a o dívce,
která řekla ne;
LAGERCRANTZ, David: Milénium 6. Dívka,
která musí zemřít – detektivní román;
MANÁKOVÁ, Mirka: Araba nemiluj – příběh
plný napětí, lásky a zrady;
NORTH, Alex: Našeptávač – anglický detektivní román;
ORWELL, Georgie: Nadechnout se – psychologický román s výrazným sociálním podtextem z roku 1939 zachycuje tísnivou společenskou atmosféru v Anglii před 2. světovou válkou
očima pojišťovacího agenta;
PAGÁN, Camille: Málo času na život – lehce
a s jemným humorem napsaný příběh o závažných věcech.
Naučná literatura:
Tvořivá recyklace v zahradě – tato knížka

nabízí 65 snadno zhotovitelných zahradních
projektů z oblastí: nábytek, dekorace, stavby
a praktičtí pomocníci;
MADOR, Xavier: Nic mi není! Pomoc nepotřebuju! – kniha o tom, jak pomoci duševně nemocnému, který odmítá léčbu;
HEJLSKOV, Andrea: Náš velký útěk. Přežije
rodina mino civilizaci? – příběh dánské dvojice, která se rozhodla vystoupit ze zběsilé honby
za blahobytem je založen na skutečných událostech a přímo vybízí k úvahám nad smyslem života v současném světě. Andrea a Joppe odhlásili
své čtyři děti ze školy, v práci dali výpověď a odstěhovali se do nedotčených švédských lesů;
HUTYROVÁ, Miluše: Děti a problémové chování - v publikaci se prolínají pohledy odborníků
různých profesí na problematiku rozličných příčin, projevů a důsledků rizikového a problémového chování;
KAST, Bas: Nutriční kompas: bestsellerový
průvodce světem zdravého stravování –
v knížce se dozvíte, které potraviny dokáží omladit, co jedí dlouhověké národy i co organismu
vůbec neprospívá;
PLUMMER, Deborah: Hry pro zvládání hněvu. Cvičení a hry pro děti od 5 do 12 let –
praktická příručka pro učitele, vychovatele a rodiče, kteří chtějí porozumět dětskému hněvu,
zvládat ho a konstruktivně s ním pracovat;
TALLIS, Frank: Posedlost láskou a jiná
znepokojivá odhalení – dvanáct příběhů
pohybujících se na pomezí literatury faktu
a beletrie zkoumá mnoho fascinujících podob lásky, její sílu, věčnost, destruktivitu
a nekontrolovatelnost.
Pro děti a mládež:
Medvídek Míša má narozeniny – leporelo pro
nejmenší;
BORSKÁ, Věra: Pohádky a legendy
z Walesu;
BRYCZ, Pavel: Neboj se, vždyť máš česnek
– první díl ze série Emil a upíři, ve kterém tře-

ťák Emil prožije dobrodružné prázdniny u dědečka a babičky v městečku Hrob, pro mladší
čtenáře;
GOLDFLAM, Arnošt: Hledání ztraceného
tatínka – dobrodružný příběh, pro děti kolem
10 let;
KASZA, Keiko: Máma pro Papíka – knížka
pro nejmenší čtenáře, malý papoušek Papík
nemá maminku, a tak se jí vydává hledat;
MARTÍNEK, Jiří: Naší republice je 100 let –
ilustrovaná publikace ke stoletému výročí vzniku
samostatného Československého státu;
MÍKOVÁ, Marka: Babky – příběhy tří babek,
které žijí spolu v jednom domě a každý den podniknou něco zajímavého, do 10 let;
PAOLINI, Christopher: Poutník, čarodějnice a červ: Příběhy z Alagaësie I. – Eragon –
fantasy;
PROKŮPEK, Tomáš: Rychlé šípy a jejich
úžasná nová dobrodružství – nová dobrodružství členů Rychlých šípů, na nichž se podílela padesátka nejlepších současných tvůrců
z Česka a Slovenska;
STANČÍK, Petr: Jezevec Chrujda ostrouhá
křen – nová dobrodružství jezevce Chrujdy, pro
předškolní děti;
STARÁ, Ester: Šedík a Bubi – bohatě ilustrovaný příběh o kotěti Šedíkovi a opuštěné pletené čepici s bambulí, pro začínající čtenáře;
TUNG, Debbie: Introvertka v hlučném světě – komiks pro děti do 10 let. Místy úsměvná,
místy smutná kniha je otevřeným oknem do světa všech, kdo by svůj život nejradši strávili zalezlí
pod dekou.

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

Benefiční akce
ve Všenorech

Měsíc listopad patří k začátku akce Strom splněných přání, kterou již tradičně pořádáme v restauraci Zámecký had v Dobřichovicích. V restauraci budou od 10. listopadu připraveny obálky s přáním dětí z pěstounských rodin, které spadají pod OSPOD (organizace sociálně právní ochrany
dětí) a dětí z Dětského domova Lety. Dárek je třeba koupit a dovézt nejpozději do 15. prosince.
Strom splněných přání ale není jedinou akcí. Od 28. listopadu do 2. prosince od 10 do 17
hodin bude probíhat v malém zámecké sále na zámku v Dobřichovicích prodejní výstava betlémů
z šustí, kůže a slámy.
Listopad patří také adventním trhům. Letos budou se konat v areálu zámku Dobřichovice v sobotu 30. listopadu, a to od 10 hodin. V 18 hodin trhy zakončí ohňostroj. První prosincovou sobotu
pak můžete navštívit mikulášské trhy v Centru Vráž v Černošicích. Na obou akcích na vás čeká
dětská dílna, pečení perníčků, divadelní představení pro děti, bublinová show, kouzelník a další.
Zajímavostí bude Mobilní ateliér recyklovaného skla (MARS). Přineste si staré sklo, které chcete
nechat ožít.
Kristýna Pánková

Kdy: sobota 23. 11. ve 14.00
Kde: ZŠ Všenory
Zveme vás na 8. ročník Zábavného benefičního odpoledne, které proběhne v prostorách 1. stupně ZŠ Josefa Kubálka ve Všenorech. Čeká vás aukce, tombola
se zajímavými cenami, jarmark a tvůrčí dílny pro děti
i dospělé. Připraven bude venkovní stánek s občerstvením a tělocvična se stejně jako loni promění v kavárnu. Veškerý výdělek benefice použijeme na zvelebení
prostor naší školy, jako příspěvek na zajištění blokové
tělesné výchovy, na stmelující akce dětí a na podporu
dětí, které to potřebují. Těšíme se na Vás!
Pavlína Gabrhelíková

inzerce

Kominictví a kamnářství
K&K SVOBODA Černošice
Čištění komínů
Zpráva o provedení kontroly na místě
Čištění plynových kotlů, kamen a krbů
Vložkování komínů
Výstavba a rekonstrukce kamen a krbů
 Opravy komínů, kamen a krbů







Michal Svoboda, tel: 604 232 751
email:michalfreedom@seznam.cz
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Hledám zdravotní sestru
na zubní oddělení
na polikliniku v Radotíně.
Od 1. 1. 2020 na zkrácený úvazek.
MUDr. Daniela Rejchrtová
Kontakt: 257 911 289,
608 637 680, 603 140 868

inzerce
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www.presstocistirna.cz

TAXI

B+B

TAXI

Octávia combi

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

Kateřina Kuťáková

Kadeřnictví

dámské
pánské
dětské

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

Tel. 730 899 322
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inzerce
Prořezání a kácení
stromů z lana
Střechy, okapy,
okapy, fasády
fasády
Střechy,
a jiné
jiné práce
práce
a
ve výškách
výškách
ve
Michal Pták, tel. 603 712 174
e-mail: michalptak@centrum.cz

TAXI BISKUP
OBJEDNÁVKY PŘEDEM
602 207 476
Letiště: 580 Kč

Salon

Mokropeská 2026, Černošice

P E DI K Ú R A

Procházková Michaela-pracovní doba dle objednávek
na tel. 702 046 712

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

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

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

Nabízíme zboží výhradně Českých výrobců
keramika l košíkařina l dřevěné hračky l ubrusy

Doprava v okolí 10 km od Černošic zdarma

Opravy chladniček, mrazniček
a průmyslového chlazení

Vedení účetnictví
Daňové poradenství
Daňová evidence - Mzdy

Aleš Rozenský, Praha 5 - Radotín
mobil: 606 83 44 85

!! ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU NA SKLÁDKU !!
Vyklízení sklepů, bytů, pozůstalostí atd.
Stěhování a doprava.
Tel.:773 484 056

PŘIJMEME PRACOVNICI
do provozu čistírny oděvů
v Černošicích
Informace na tel. č. 602 538 687
– Černošická čistírna,s.r.o.
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Zaměření – montáž – záruční a pozáruční servis

Po-Pá: 9-12, 13-17
So: zavřeno
tel.: 603 44 99 40, www.hanarozenska.tk

Nejste spokojení se svou účetní či účetní firmou?
Chcete snížit - optimalizovat náklady?
Potřebujete poradit s daněmi?
Tak se obraťte právě na nás:
Dodáte pouze doklady a pak už se o nic nestaráte.
O vše se profesionálně a za velmi dobré ceny postaráme my.
Vedení podvoj. účetnictví, daňové evidence n Daňové a mzdové poradenství n Mzdy n Optimalizace nákladů – vždy najdeme řešení, jak legálně
ušetřit Vaše peníze n Uzávěrky, daňová přiznání, výkaznictví n Dobré ceny
n Účetnictví buď u nás nebo dle přání u Vás ve firmě
Tel: 739 453 440, finance@xenievesela.cz, Xenie Veselá, Bc.
Mokropeská 1877, 252 28 Černošice
www.enis-ucetnictvi.cz
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MUDr. Šárka Bílková
Černošice, Měsíční 1943
Objednání na tel. 603 142 199

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

ULTRAZVUKOVÁ DIAGNOSTIKA
Předoperační vyšetření, vyšetření těhotných,
vyšetření na zdravotní průkaz, řidičský průkaz apod.
Smlouvy se zdravotními pojišťovnami
Není požadováno doporučení k vyšetření
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STAVEBNÍ PRÁCE
- zednické a obkladačské práce
- opravy, rekonstrukce, fasády
- sádrokartonářské práce
- malířské práce, štuky, omítky
- pokládka podlahových krytin
- chodníčky, terasy, ploty, práce na zahradě
- bourací práce apod.
Kontakt: 608 72 50 84

AUTO
SERVISPNEU
V SERVIS
ČERNOŠICÍCH
V ČERNOŠICÍCH

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

www.zjservis.czwww.zjservis.cz
tel.: 604 519 111tel.: 604 519 111
DOBŘICHOVICKÁ 1014
- VEDLE ESO1014
MARKETU
DOBŘICHOVICKÁ
- VEDLE ESO MARKETU
ČERNOŠICE, 252 28ČERNOŠICE,
· SERVIS@zjservis.cz
252 28 · SERVIS@zjservis.cz
PO-PÁ 7 -17, SO 8PO-PÁ
-12 NEBO
DOHODĚ
7 -17,POSOTEL.
8 -12
NEBO PO TEL. DOHODĚ
Truhlářství Hložek
zakázková výroba

Instalatérství Nikolský

kuchyně
schodiště
dveře
podlahy
vestavěné skříně
zahradní program

veškeré instalatérské práce:

Hořejší 89, Kosoř
Tel. 607 616 886
e-mail: truhlarstvi-hlozek@seznam.cz
www.truhlarstvi-hlozek.cz

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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inzerce
Chystáte se prodat nemovitost?
Chcete ji prodat bez starostí?
Zavolejte mi, rád přijedu za Vámi.
Zahoďte své starosti, nabízím:
�

27(9ġ(12'(11Ď±

�
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Objednávky 

www.lunaexpres.cz

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

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

jaroslav.pycha@re-max.cz
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Anglická
škol�a � škola
v ČERNOŠIC��H

www.klckrystof.cz

OBCHOD 28 m2 K PRONÁJMU
• volné ihned
• u hlavní silnice v Centru Vráž, Černošice
• plně vybaveno pro obchod ovoce/zelenina

tel: 604 363 481 | e-mail: wolf@ibs-rokal.cz

