Černošice
informační list
www.mestocernosice.cz

prosinec 2019

Nová radnice (strany 2–3)

Rozhovor s houslistkou Barborou Kolářovou (strana 26)
Přehled akcí v Černošicích (strana 27)

Fond Černošice – Pojďte do toho s námi (strana 20)

Vánoce jsou za dveřmi





























































Kdy: 24. prosince ve 22 hodin
Kde: kostel Nanebevzetí Panny Marie
Byť se to nezdá, tak rok se s rokem schází, Vánoce
se blíží a s nimi i tradiční štědrovečerní Česká mše
vánoční Jakuba Jana Ryby v černošickém kostele
Nanebevzetí Panny Marie.
I letos se uskuteční 24. prosince od 22 hodin
a poté nebude chybět obvyklý pohárek svařeného
vína a sousedské setkání a popovídání.
Každý, kdo se chce zapojit do „štědrovečerního
černošického sboru“, ať se prosím obrátí na e-mailovou adresu rybovkacernosice@gmail.com nebo telefon 721137637 či 602295740. Dodáme noty a rádi
zodpovíme případné dotazy.
Generální zkouška se tentokrát uskuteční
v sobotu 21. prosince od 10 hodin dopoledne
v komunitním centru MaNa (naproti kostelu).
Předem děkujeme za přízeň všem, kteří se na
projektu podílejí, i těm, kteří se přijdou zaposlouchat
do krásné hudby a prožít nejkrásnější večer v roce
společně.
Těšíme se na setkání s vámi a přejeme hezký adventní čas.
Pavel Blaženín
Magdaléna a Michaela Voldřichovy

2. ročník Adventního koncertu s varhanami a zpěvem
Kdy: 8. prosince od 18 hodiny
Kde: kostel Nanebevzetí Panny Marie v Černošicích
Pokračování započaté tradice varhanních koncertů
s operními sólisty. Hosty černošické sólistky Opery Národního divadla altistky Jany Sýkorové budou sopranistka
Lucie Vagenknechtová, nedávná laureátka Mezinárodní
pěvecké soutěže Antonína Dvořáka v Karlových Varech,
a Miloš Bok, varhanní virtuos a hudební skladatel.
S podporou hejtmanky Středočeského kraje, vstupné
dobrovolné.
Srdečně zveme!

FOTO: archiv R. Koláře

Richard Kolář
Další informace najdete na straně 29.

Přejeme Vám všechno nejlepší do nového roku
PF 2020

z radnice
10x foto: Petr Kubín

-- Slavnostního otevření se zúčastnily stovky místních obyvatel --- U nové radnice vlaje evropská, česká a černošická vlajka --

-- Jedna z kanceláří nového úřadu --

-- Dětská část knihovny se stěhovala pomocí lidského řetězu. --

Nová radnice je významnou událostí v historii Černošic
Otevření nové černošické je jedinečnou významnou událostí v historii našeho města. Je to
okamžik, na který jsme dlouho čekali…
Důstojná i přívětivá radnice je znakem zdravé
komunity, která dobře spravuje své záležitosti
a pracuje na svém rozvoji. I když to bylo svým
způsobem zábavné, jak se každý nově příchozí
v dosavadní budově městského úřadu divil, kde
to sídlíme, a o téma hovoru na prvních pár minut
jsme měli postaráno, bylo už na čase.
Dokončení a otevření nové černošické radnice
vnímám také jako symbolické dokončení transformace v černošické politice směrem k otevřené
správě města se zapojením veřejnosti, a také jako
završení procesu, kdy byla postupně doplněna
chybějící vybavenost a infrastruktura a z vesnice
s blátivými cestami jsme se posunuli na úroveň
současné doby a v řadě ohledů se vyšvihli na
špičku mezi podobně velkými českými městy.
Tím nechci říct, že bychom měli úplně všechno
hotovo, ale to hlavní už se podařilo.
Vila Tišnovských byla postavena v roce 1930.
Dům byl od počátku postaven jako činžák s četnickou stanicí v přízemí. Po válce byl znárodněn
a byly v něm zřízeny obecní byty. Na počátku
90. let byl vrácen původním majitelům. Ti jej prodali místnímu sportovnímu sdružení, ten pak jinému soukromému vlastníkovi a ten nakonec městu.
Až do roku 2016 v něm byly městské byty a později také několik kanceláří městského úřadu.
Když jsme v roce 2010 přišli do vedení města,
měli jsme čtyři budovy v nevyhovujícím až hava2

rijním stavu – úřad, dům s poštou a knihovnou,
služebnu policie a právě vilu Tišnovských s byty
a kancelářemi. V roce 2011 bylo v zastupitelstvu
přijato strategické rozhodnutí, že tyto veřejné
služby sloučíme do jednoho objektu, a to přestavbou a přístavbou vily Tišnovských.
V srpnu 2012 se tu konala mariánská pouť, při
které bylo představeno 5 architektonických studií. V prosinci zastupitelstvo posunulo dvě z nich
do konečného výběru a v červenci 2013 vybralo
studii od mezinárodního britsko-českého architektonického ateliéru Jestico Whiles a začala se
připravovat projektová dokumentace, stavební
povolení a také prodej dosavadní budovy městského úřadu, na který došlo v lednu 2016. Téhož
roku byly zahájeny práce.
Původně měl být projekt dokončen do konce
roku 2017. Jenže po zahájení stavebních prací
byly zjištěny vady nosných konstrukcí, které neodhalily dřívější sondy, a z plánované adaptace
staré vily se stala celková rekonstrukce, kdy zachovány byly vlastně jen obvodové zdi a vnitřní
schodiště. Skoro všechny vnitřní stěny i příčky
a s nimi i stropy, resp. podlahy, byly postupně postaveny úplně nové. Dokončení se tím posunulo
o dva roky.
Radnice se stala nejnáročnějším strategickým
projektem posledních deseti let, a vedle rozvoje
školy, stavby sportovní haly a rekonstrukce komunikací také tím nejvýznamnějším. Černošice
konečně mají radnici, na kterou mohou být hrdé.
Podařilo se zachovat a využít objekt, který byl a je

důležitou součástí místního genia loci, a nová
radnice se od svého prvopočátku stává důležitým
komunitním centrem a místem setkávání.
Původní vilu ze dvou stran obepíná přístavba,
ve které je zleva hlavní vchod na poštu a do prostor radnice. V přízemí na úrovni zahrady je zleva
městská policie a zprava knihovna Františky Plamínkové. V hlavní hale v prvním patře (na úrovni
ulice) najdete matriku, nově s možností nechat
si zde vystavit občanku či pas, což nyní několik
let přímo v Černošicích nebylo možné, dále pokladnu, recepci a v druhé polovině patra stavební
úřad. O patro výš odbor investic, vedení města
a právní odbor. Ve třetím patře finanční odbor,
odbor územního plánování a úsek kultury. Konečně ve čtvrtém patře, v podkroví, je novinka,
coworkingové centrum Pûda, které je k dispozici veřejnosti jako společná pracovna, místo pro
schůzky, ale také třeba semináře, výuku jazyků
nebo deskové hry.
Rád bych poděkoval všem, kteří se jakkoliv zasloužili o to, že dnešním dnem Černošice vstupují
do nové éry své novodobé historie s důstojnou,
působivou a kvalitní víceúčelovou radnicí. Děkuji
i všem, kteří přes velké komplikace, které nám tento projekt přinesl, chápali, že k tomu vedly objektivní příčiny, a neztráceli důvěru, že s riziky a problémy, které bohužel každá rekonstrukce obnáší,
se vedení města nakonec dokáže vypořádat.
Filip Kořínek, starosta
Zkrácená verze projevu starosty
na slavnostním otevření 10. 11. 2019

z radnice

-- Zasedací místnost --- Dětský koutek v nové knihovně --

-- Rekonstruované historické schodiště --

-- Jeden strom zasadila bývalá obyvatelka vily, paní Borovičková. --

-- Pamětní deska u knihovny F. Plamínkové (autorka J. Němcová). --

Pûda pro Vaše schůzky a akce
Pûda pro Vaši práci i odpočinek
Pûda pro osobní rozvoj i nová setkání
DENNĚ 8 – 18 (PRACOVNÍ DNY)
V PODKROVÍ NOVÉ RADNICE
Přijďte – na minutu, na hodinu, na den.... ZDARMA.
Rychlý internet, kávovar, čaj, hezký prostor.
Tisk/kopírování až do A3 (poplatek dle ceníku).
U recepce Vám rádi řekneme víc.
www.mestocernosice.cz/puda

-- Kuchyňka s jídelními stoly pro zaměstnance úřadu -3

z radnice

Jednou větou...
•V neděli 10. listopadu byla za přítomnosti zhruba několika stovek místních občanů i dalších hostů slavnostně otevřena nová černošická radnice, do jejíchž prostor se kromě městského úřadu přestěhovala také
pošta, knihovna a městská policie.
• Děkujeme všem, kteří nám už 7. listopadu formou lidského řetězu pomohli přestěhovat do nových prostor dětskou sekci městské knihovny.
• V podkroví radnice začalo fungovat centrum Pûda (v pracovní dny
8–18 hod., zatím zdarma), které nabízí sdílený prostor pro kancelářskou práci, obchodní schůzky (s možností rezervace jednací místnosti), různá setkání, kurzy a semináře. K dispozici je tiskárna/kopírka (za
úplatu), rychlý internet, kuchyňský kout s možností občerstvení.
• Městská knihovna se přestěhováním do nových prostor rozšířila
a zpřehlednila svoji provozní dobu, a to takto: pondělí a středa 8–18
(s polední přestávkou 12:30–13:00), čtvrtek odpoledne 13–18 a pátek
dopoledne 8–12:30.
• Česká pošta bude v nových prostorech dva dny v týdnu otevřena už
od 7:00 (pondělí a středa), jinak od 8:00, a ve všech pracovních dnech
končí nově až v 18:00. Polední přestávka se nemění, tj. 11:00–13:30.
V sobotu má pošta otevřeno od 8:00 do 11:00.
• Do Drnovického potoka a následně do řeky Úhlavy a Berounky se
v polovině října šířila toxická průmyslová chemikálie na impregnaci dřeva, nicméně podle provedených testů odchycených ryb nakonec ani
v Úhlavě, natož v Berounce, nebyly zjištěny nebezpečné koncentrace
a preventivní zákaz koupání, zalévání, napájení dobytka a konzumace
ryb byl po cca deseti dnech od havárie odvolán.

• Po dvoukolovém výběrovém řízení, do kterého byli na straně zaměstnavatele originálním způsobem zapojeni i někteří vedoucí odborů, bylo
místo tajemníka městského úřadu Černošice nabídnuto JUDr. Miroslavu Šimůnkovi, který ve své kariéře působil mimo jiné v Kanceláři prezidenta republiky (v 90. letech), na Ministerstvu školství, na Úřadu vlády
a naposledy v akademické sféře na soukromé vysoké škole.
• Hledáme nového kolegu – manažera investičních projektů města, viz
inzerát na protější straně.
• Zastupitelstvo města na mimořádném zasedání schválilo nákup rodinného domu čp. 120 ve Vrážské ulici poblíž železničního přejezdu
Radotínská, tj. v přímém sousedství domu koupeného v loňském roce;
v obou případech se jedná o strategický nákup, který dává městu větší
prostor pro budoucí rozvoj veřejných prostranství a funkcí v samotném
centru Černošic.
2x FOTO: Petr Kubín

-- Vernisáž výstavy fotografií Viléma Heckela --

• Po tři víkendy (od 14. listopadu do 1. prosince) byla v Černošicích
k vidění jedinečná výstava světového fotografa Viléma Heckela, který
významnou část života prožil v Černošicích a kterého společně s celou
výpravou připravila o život v roce 1970 lavina pod peruánskou horou
Huascarán. Černošická Galerie 90° se tímto projektem zařadila do elitní skupiny úspěšných galerií českých měst. Vernisáže výstavy (viz foto)
se zúčastnili i blízcí příbuzní V. Heckela a natáčela ji Česká televize.
• O rozhodnutích rady a zastupitelstva se jako vždy dozvíte uvnitř listu,
kde zveřejňujeme zkrácené podoby zápisů.

-- Demonstrace na Letné v neděli 16. listopadu --

• Černošice měly i tentokrát velmi viditelné zastoupení na demonstraci
na Letenské pláni v neděli 16. listopadu; skupina místních občanů sem
i podruhé přinesla velký transparent, na kterém byly podpisy a nápisy
z happeningu pro Milion chvilek zorganizovaném na jaře u černošického kostela.

Milí černošičtí, jménem vedení města Černošice vám přeji klidné
a pohodové vánoční svátky a vše nejlepší do roku 2020. Děkuji
tímto všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí na fungování
města a všech možných spolků a aktivit, všem, kteří nás podporují dobrými nápady i vlastním zapojením. Je vás čím dál více, a to je
jistě známkou velmi zdravé a dobře fungující komunity. Jsme rádi,
že se to v našem městě daří. Těšíme se na naše další setkávání
a spolupráci v příštím roce.
Filip Kořínek
starosta@mestocernosice.cz

Uzávěrka Informačního listu – leden 2020
Z důvodu vánočních svátků a s ohledem na omezení provozu tiskárny bude uzávěrka lednového vydání Informačního listu již v pondělí 9. prosince
2019 v 10 hodin. Případné příspěvky zašlete do uvedeného termínu. Upozorňujeme, že pozdě zaslané příspěvky nebude možné do vydání zařadit.
Dana Jakešová, editorka IL

Informační list – periodický tisk územně-správního celku města Černošice
Vydavatel: Město Černošice, Riegrova 1209, 252 28 Černošice, IČO 00241121, www.mestocernosice.cz | Vydavatel - kontaktní osoba: Mgr. Adéla
Červenková, adela.cervenkova@mestocernosice.cz| Hlavní editorka: Mgr. Dana Jakešová | Kontakty: tel. 723 525 774 | e-mail redakce: redakce@
mestocernosice.cz, e-mail inzerce: inzerce@mestocernosice. cz | Jazyková korektura: Mgr. Tereza Jeřichová | Adresa redakce: MěÚ Černošice, Karlštejnská 259 | Redakční rada: redakcni.rada@gmail.com | Sazba: milan.pavlicek@napilno.cz | Tisk: Tiskárna JDS, spol. s r.o., Černošice |
Evidenční číslo: MK ČR E 14138 | Náklad: 3 100 výtisků | Redakce si vyhrazuje právo krátit a upravovat příspěvky po stylistické stránce.
Nevyžádané rukopisy, fotografie ap. se nevracejí. | Uzávěrka příštího čísla je v pondělí 9. 12. v 10 hodin.
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Svoz komunálního odpadu 1. 1. 2020
Z důvodu uzavření skládky nebude probíhat svoz komunálního odpadu
ve středu 1. 1. 2020.
Náhradní svozy budou provedeny od čtvrtka 2. 1. 2020 do soboty 4. 1. 2020
NECHTE, PROSÍM, SVÉ NÁDOBY NA SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD OD ČTVRTKA
RÁNO VOLNĚ PŘÍSTUPNÉ, NEŽ VÁM BUDOU VYVEZENY.
Děkujeme za pochopení.
Renata Petelíková, Technické služby

Svoz bioodpadu od
nemovitostí v zimních
měsících
prosinec 2019 – svoz pouze 4.12. a 11.12.
leden 2020 – svoz odpadá
únor 2020 – svoz odpadá
Od 1. března 2020 bude svoz bioodpadu probíhat
opět každou středu.
K odstranění bioodpadu lze celoročně využít i sběrného místa
v OTS, Topolská 660

pondělí a středa 7:00 – 17:00 hod
sobota 8:00 – 12:00 hod

Zasedání zastupitelstva
Termíny:
4. prosince 2019
29. ledna 2020
Čas: v 19 hodin
Kde: Městský sál na Vráži

Granty města Černošice
pro rok 2020
Grantový program na příští rok bude projednán a vyhlášen zastupitelstvem města dne 4. 12. 2019. Po ověření zápisu zastupitelstva budou
na webové stránce města www.mestocernosice.cz v sekci „Granty“
zveřejněny formuláře, podmínky a termíny. Žádosti o podporu bude
možné podávat ve třech oblastech: kultura, práce s mládeží a sociální
projekty.
Lenka Kalousková
předsedkyně grantového výboru
lenka.kalouskova@mestocernosice.cz

Bližší informace na tel.čísle: 251 641 183
Renáta Petelíková, odbor technické služby

MĚSTO ČERNOŠICE přijme nové kolegy
na tyto volné pracovní pozice:
Pracoviště ČERNOŠICE
MANAŽER INVESTIČNÍCH
PROJEKTŮ MĚSTA
Náplň práce: Zaměstnanec bude převážně vykonávat práce spojené se zajišťováním agend
souvisejících s vedením investičních projektů:
•	je podřízen přímo vedoucímu odboru
•	samostatně vykonává činnosti v rámci řízení
investičních projektů
•	odpovídá za realizaci investičních záměrů (příprava, provedení, dokončení)
•	realizuje veřejné zakázky pro investiční záměry
města
•	zajištuje kontrolu nad dodržováním smluvních
podmínek při realizaci investičních akcí města
•	připravuje podklady pro jednání orgánů města
•	podílí se na odborné činnosti související
s agendou investic a správy majetku

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.

Nabízíme:
•	platové ohodnocení v 9.–10. platové třídě; po
zkušební době přiznání osobního příplatku,
odměnu za úspěšné zvládnutí adaptačního
procesu
•	pracovní poměr na dobu neurčitou; termín nástupu dle dohody
•	zajímavou a různorodou práci v úzké návaznosti na projekty a činnosti města a úřadu
•	práci v profesionálním týmu a prostor pro seberealizaci, možnost zlepšovat zaběhlé postupy,
využít své schopnosti a hledat nová řešení
•	zázemí otevřeného, moderně řízeného úřadu
s principy efektivního a transparentního výkonu
veřejné služby, vstřícného vůči klientům

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.

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.
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Ze 30. jednání Rady města Černošice (14. 10. 2019)
Odbor investic a správy majetku
• Radnice - servisní smlouva pro výtah
Rada města Černošice souhlasí s uzavřením
servisní smlouvy na provoz výtahu v nové radnici
mezi městem Černošice a společností Schindler
CZ a.s., IČ 27127010 za měsíční cenu 1.285 Kč
bez DPH.
• Radnice - nájemní smlouva č. CES
572/2019 na dávkovače Tork a cenová nabídka na dodávku hygienického vybavení
Rada města Černošice schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. CES 572/2019 mezi městem
Černošice a společností Sedláček s.r.o., IČ:
25123297, na zapůjčení zásobníků značky Tork
do nové budovy radnice č.p. 259, Černošice za
celkovou cenu 3 726,80 Kč s DPH; souhlasí
s cenovou nabídkou společností Sedláček s.r.o.,
za celkovou částku 46.860 Kč bez DPH.
• Radnice - přesklení dveří
Rada města Černošice souhlasí s cenovou nabídkou společnosti METALL QUATRO spol.
s r.o., IČ.: 61538213 na provedení přesklení 31
dveří za celkovou cenu 109.016 Kč bez DPH;
schvaluje 1) uzavření smlouvy o dílo CES č.
570/2019 mezi městem Černošice a společností METALL QUATRO spol. s r.o., 2) rozpočtové
opatření č. 78.
• „Stavební úpravy a přístavba budovy č.p.
259 Černošice – etapa dokončení stavby
a venkovní úpravy areálu“ – změna termínu
dokončení venkovního areálu
Rada města Černošice bere na vědomí nutnost
a potřebu provedení retenční nádrže, úpravy zavlažovacího systému a uložení nových chrániček
pod Karlštejnskou ulicí v rámci koordinace se
stavbou areálu nové radnice Karlštejnská č.p.
259; schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. CES 532/2018 mezi společností Metal Quatro, s. r. o., IČO: 615 38 213, kterým se
mění termín dokončení venkovních úprav areálu
do 30. 10. 2019.
• Studie vnějšího vzhledu budovy č.p. 1009
v Nádražní ulici, její přístavby a nástavby
Rada města Černošice souhlasí 1) s přístavbou,
nástavbou a stavebními úpravami administrativní
budovy č.p 1009 a vedlejší budovy s garážemi
podle předložené dokumentace vypracované S.
Markem - Atelierem M v únoru 2019 za předpokladu, že pro vnější podobu budov bude vybrána jedna z variant č. 1, 2 nebo 3 navržených J.
Vaněčkem aj. Novotnou ve studii „7.139 – studie
fasády objektu Aquaconsult“ vypracované 2. 9.
2019, 2) s dopravním napojením pozemku parc.č.
6192/21 na komunikaci v ulici Zd. Lhoty.
• Vybavení odborné učebny dílen v přístavbě ZŠ Černošice školními pomůckami - výběr
dodavatele
Rada města Černošice rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky dodavatele Rokal Praha a.s.,
IČO: 25627503 za nabídkovou cenu 188.130
Kč bez DPH; schvaluje uzavření kupní smlouvy
CES č. 116/2019.
• Veřejné osvětlení v centru Černošic - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Rada města Černošice bere na vědomí informace o změně rozsahu díla na základě požadavků
objednatele; schvaluje uzavření dodatku č. 1
ke smlouvě č. CES 153/2019 se společností
ELEKTROŠTIKA, s. r. o., IČO: 48041122, jehož
předmětem je navýšení ceny díla z důvodu zvětšení rozsahu díla (např. nové chráničky pro optické kabely, protlaky pod silnicí, úprava trasy vzhledem k blízkosti kabelu CETIN, odstranění sloupů)
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o 585.464 Kč bez DPH; souhlasí s rozpočtovým
opatřením č. 82 a doporučuje zastupitelstvu rozpočtové opatření projednat a schválit.
• Závěrkový list pro dodávku elektrické energie pro rok 2020 a 2021 - potvrzení o uzavření burzovního obchodu na trhu PXE pro
konečné zákazníky
Rada města Černošice souhlasí s vydaným Závěrkovým listem pro dodávku elektrické energie
pro rok 2020 a 2021 jako potvrzení uskutečněného burzovního obchodu na burze POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. dne 18. 9.
2019 mezi městem a firmou Amper Market a.s.,
IČO: 24128376.
• Oprava železničního přejezdu v ul. Dr. Janského
Rada města Černošice souhlasí s úplnou uzavírkou ulice Dr. Janského od 26. do 30. října
2019 vzhledem k opravě železničního přejezdu
a s objízdnou trasou ulicemi Dr. Janského, Říční
a Zd. Lhoty.
• Záměr narovnání vlastnických práv u pozemků parc.č. 4290/3, parc.č. 4289/2,
parc.č. 4289/1 a parc.č. 4289/4 v ul. U Vodárny
Rada města Černošice bere na vědomí 1) informaci o nedoručení žádné nabídky ke zveřejněnému záměru prodeje částí pozemků parc.č.
4289/4, 4289/1 a 4289/2 všechny v k.ú. Černošice v ul. U Vodárny, 2) informaci o historicky
chybném posunutí plotové linie pozemku parc.č.
4290/3 k.ú. Černošice v ul. U Vodárny; souhlasí se záměrem směny zaplocených částí pozemků parc. č. 4289/4, 4289/1 a 4289/2 k.ú.
Černošice o předpokládané výměře 45,32 m2
v ulici U Vodárny ve vlastnictví města Černošice
za část pozemku parc.č. 4290/3 k.ú. Černošice
ve vlastnictví soukromé osoby, který město využívá jako pozemek pro uložení technické infrastruktury o výměře 42,29 m2, rozdíl ve výměře 2,87m2
bude doplacen částkou 4.500 Kč/m2 (12.915
Kč); doporučuje zastupitelstvu města projednat
a schválit záměr směny.
• Pachtovní smlouva č. CES 568/2019 na
pozemky v lokalitě Na pískách v obci a k.ú.
Černošice
Rada města Černošice schvaluje pachtovní
smlouvu č. CES 568/2019 na zemědělský pacht
pozemků parc. č. 4145/1, 4144/16, 4144/13,
4144/14, 4144/12, 4144/11, 4144/10, 4144/9,
4144/8, 4144/7, 4144/6, 4144/5, 4144/1,
4144/15, 4144/17 a 4144/2 v k.ú. Černošice
mezi městem Černošice, jako propachtovatelem
a panem J. S., jako pachtýřem, a to na pachtovní dobu jednoho roku od 1. 10. 2019 do 30. 9.
2020 za cenu 4.000 Kč/ha/pachtovní rok.
• Zápisy z 3 - 6. schůze dopravní a bezpečnostní komise za období duben - září 2019
Rada města Černošice bere na vědomí zápisy
z 3. - 6. schůze dopravní a bezpečnostní komise
za období duben-září 2019.
• Kupní smlouva č. 565/2019 na prodej pozemků parc.č. 4072/1 a parc.č. 4050/36
k.ú. Černošice, Na Klučku
Rada města Černošice bere na vědomí doručenou nabídku ke zveřejněnému záměru od pana
J. P. na odkoupení pozemků parc.č. 4072/1
a parc.č. 4050/36 v obci a k.ú. Černošice
v osadě na Klučku za částku 2.500 Kč/m2; souhlasí s uzavřením kupní smlouvy č. 565/2019
mezi městem Černošice a panem J. P. na prodej pozemků parc.č. 4072/1 o výměře 322 m2
a parc.č. 4050/36 o výměře 68 m2, oba v obci

a k.ú. Černošice, v osadě Na Klučku za celkovou částku 975.000 Kč; doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit kupní smlouvu č.
565/2019
• Zábor veřejného prostranství - Sportparku
Berounka v Radotínské ulici - pro dětskou
oslavu dne mrtvých
Rada města Černošice souhlasí s bezúplatným
záborem veřejného prostranství - Sportparku Berounka v Radotínské ulici - v neděli 3. listopadu
2019 od 15 do 19 hodin pro konání dětské oslavy dne mrtvých za předpokladu, že pořadatelé
zajistí úklid prostranství a odvoz odpadu.
Odbor vedení města
• Program 9. zasedání zastupitelstva města
Rada města Černošice schvaluje program 9. zasedání zastupitelstva města.
• Nákup inzertního balíčku Kombi10 na
Jobs.cz
Rada města Černošice souhlasí s nákupem inzertního balíčků Kombi10 na portále Jobs.cz od
firmy LMC s.r.o., v ceně 46.500 Kč bez DPH.
• Zápis ze 6. jednání Komise pro spolkovou
činnost a komunitní život
Rada města Černošice bere na vědomí zápis ze
6. jednání Komise pro spolkovou činnost a komunitní život.
Odbor vnitřních věcí
• Veřejná zakázka malého rozsahu Úklidové
služby v objektu Karlštejnská 259, Černošice
- vyhlášení
Rada města Černošice schvaluje 1) vyhlášení
veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem
„Úklidové služby v objektu Karlštejnská 259,
Černošice“, 2) výzvu a zadávací dokumentaci
včetně návrhu smlouvy CES 569/2019 k veřejné
zakázce „Úklidové služby v objektu Karlštejnská
259, Černošice“.
• Žádost o výjimku při výběru dodavatele
na přesun, aktualizaci a montáž telefonní
ústředny HiPATH 3800 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 na přesun, aktualizaci a montáž telefonní
ústředny HiPATH 3800 do nové radnice, firmou
TELCONECT s r.o., IČ: 28308719; schvaluje
1) smlouvu o dílo CES č. 573/2019 pro nájem
telefonních přístrojů a servis 9.986 Kč bez DPH
(měsíční nájemné po dobu 48 měsíců) a přesun
telefonní ústředny HiPATH 3800 za cenu 31.850
Kč bez DPH (jednorázově), 2) smlouvu o dílo
CES č. 574/2019 na upgrade telefonní ústředny
HiPATH 3800 za cenu 120.971 Kč bez DPH.
Odbor informatiky
• Sloučení podporových smluv EKO MUCE,
SSL MUCE, Elektronizace úřadování, uzavřených se společností GORDIC, spol. s r.o.
Rada města Černošice souhlasí s uzavřením
smlouvy č. 490/2019 o zajištění podpory provozu počítačového systému GINIS MUCE (nahrazení stávajících smluv o zajištění podpory provozu
počítačového systému GINIS - EKO MUCE ze
dne 1. 6. 2011, SSL MUCE ze dne 12. 5. 2011,
ELEKTRONIZACE ÚŘADOVÁNÍ ze dne 7. 12.
2012 z důvodu aktualizace smluvních ujednání)
se společností GORDIC spol. s r.o. v celkové
ceně 922.006,00 Kč bez DPH, 1.115.627,26
Kč s DPH, roční poplatek.

z radnice
Právní odbor
• Změna sídla města Černošice a MěÚ Černošice
Rada města Černošice schvaluje změnu sídla
města Černošice a Městského úřadu Černošice
na adresu Karlštejnská 259, 252 28 Černošice
s účinností od 11. 11. 2019.
• Pověření zaměstnance k podání žádosti
a zastupování ve správním řízení - zápis změn
údajů v technických průkazech služebních
vozidel
Rada města Černošice souhlasí s pověřením
Radka Haugvice, vedoucího Správního odboru
MěÚ Černošice ve věci a v rozsahu uvedeném
v pověření.

• Pověření Zuzany Bacíkové, vedoucí Právního odboru MěÚ Černošice zastupování města Černošice ve věci a rozsahu uvedeném
v pověření
Rada města Černošice souhlasí s pověřením
Zuzany Bacíkové, vedoucí Právního odboru MěÚ
Černošice zastupováním města Černošice ve
věci a rozsahu uvedeném v pověření.
Dodatečně zařazené body programu
• Smlouva o dílo - kopie medailí Věry Čáslavské
Rada města Černošice schvaluje Smlouvu o dílo
na výrobu kopií medailí Věry Čáslavské č. smlouvy CES 576/2019; pověřuje asistentku vedení

města zajištěním podpisu smlouvy.
• Výběr dodavatele na stěhovací služby do
nové radnice
Rada města Černošice schvaluje 1) výběr dodavatele na stěhovací služby městské radnice
na základě poptávky dle nejvýhodnější nabídky
od firmy AUTODOPRAVA MRAVENEC s.r.o., IČ:
24684091, za celkovou cenu 129.850 Kč bez
DPH, 2) smlouvu CES č. 577/2019 mezi městem Černošice a firmou AUTODOPRAVA MRAVENEC s.r.o., IČ: 24684091.
Zkrácené verze zápisů schůzí rady města
a zastupitelstva připravila
Dana Jakešová, editorka IL.

Ze 31. mimořádného jednání Rada města Černošice (24. 10. 2019)
Odbor investic a správy majetku
• Rozpočtové opatření č. 83 a změna rozpisu rozpočtu č. 56
Rada města Černošice schvaluje rozpočtové
opatření č. 81 a změnu rozpisu rozpočtu č. 56.
• Vyhodnocení - VZMR - Vzdělávání zaměstnanců MěÚ Černošice
Rada města Černošice bere na vědomí zápis
o posouzení a hodnocení nabídek a doporučení
hodnotící komise; rozhoduje 1) o zrušení 1. části veřejné zakázky Vzdělávání zaměstnanců MěÚ
Černošice z důvodu toho, že ve výběrovém řízení
zůstala pouze jediná nabídka, která byla shledána
neúplnou, 2) o zrušení 2. části veřejné zakázky
Vzdělávání zaměstnanců MěÚ Černošice z důvodu toho, že ve stanovené lhůtě byla doručena pouze jediná nabídka, která byla shledána
neúplnou, 3) o zrušení 4. části veřejné zakázky
Vzdělávání zaměstnanců MěÚ Černošice z důvodu toho, že ve stanovené lhůtě byla doručena
pouze jediná nabídka, která byla shledána neúplnou, 4) pro část 3 (Evidence majetku) o výběru
nejvhodnější nabídky dodavatele ACCON human
resources management, s.r.o., IČO 27208371,
za celkovou nabídkovou cenu 14.000 Kč bez

DPH, 5) pro část 5 (Řízení a kontrola hospodaření PO) o výběru nejvhodnější nabídky dodavatele Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR,
o.p.s., za celkovou nabídkovou cenu 56.700
Kč bez DPH (56.700 Kč s DPH), 6) pro část 6
(Granty a dotace města) o výběru nejvhodnější nabídky dodavatele Vzdělávací centrum pro
veřejnou správu ČR, o.p.s., IČO 26187639, za
celkovou nabídkovou cenu 18.900 Kč bez DPH
(18.900 s DPH), 7) pro část 7 (Výkon činností
v přenesené a samostatné působnosti) o výběru
nejvhodnější nabídky dodavatele ACCON human
resources management, s.r.o., IČO 27208371,
za celkovou nabídkovou cenu 95.000 Kč bez
DPH (95.000 Kč s DPH); schvaluje 1) uzavření smlouvy CES č. 583/2019 dle předmětu
veřejné zakázky „Vzdělávání zaměstnanců MěÚ
Černošice“ mezi městem Černošice a dodavatelem ACCON human resources management,
s.r.o., 2) uzavření smlouvy CES č. 585/2019 dle
předmětu veřejné zakázky „Vzdělávání zaměstnanců MěÚ Černošice“ mezi městem Černošice
a dodavatelem Vzdělávací centrum pro veřejnou
správu ČR, o.p.s., IČO 26187639, 3) uzavření
smlouvy CES č. 586/2019 dle předmětu veřejné

zakázky „Vzdělávání zaměstnanců MěÚ Černošice“ mezi městem Černošice a dodavatelem Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.,
IČO 26187639, 4) uzavření smlouvy CES č.
587/2019 dle předmětu veřejné zakázky „Vzdělávání zaměstnanců MěÚ Černošice“ mezi městem Černošice a dodavatelem ACCON human
resources management, s.r.o., IČO 27208371.
• Licenční smlouva s NADACÍ LANGHANS
PRAHA na poskytnutí fotografie Františky
Plamínkové v elektronické podobě
Rada města Černošice schvaluje licenční
smlouvu na dodání fotografie Františky Plamínkové v elektronické podobě s NADACÍ LANGHANS
PRAHA, IČ: 267 79 056; pověřuje asistentku
vedení města zajištěním podpisu smlouvy.
• Radnice - úpravy stávajícího systému EZS
Rada města Černošice bere na vědomí informace o nutné úpravě EZS v nové radnici; souhlasí
s cenovou nabídkou firmy Martin Pokorný, s. r.
o., IČ.: 28705491na úpravu stávajícího systému
EZS v nové radnici tak, aby splňoval nové požadavky na zabezpečení objektu za cenu 49.640
Kč bez DPH; schvaluje rozpočtové opatření č.
85.

Ze 32. jednání Rady města Černošice (31. 10. 2019)
Odbor investic a správy majetku
• Radnice - dodatečné elektromontážní práce
související se zahájením provozu
Rada města Černošice bere na vědomí informace
o nutnosti provedení elektromontážních prací, které
se ukázaly jako důležité pro spuštění provozu nové
radnice; souhlasí s cenovou nabídkou firmy Roman
Kolařík, IČ.: 02699079 na provedení dodatečných
elektromontážních prací v nové radnici za cenu
42.678,10 Kč bez DPH; schvaluje rozpočtové
opatření č. 87.
• Pachtovní smlouva č. CES 533/2019 na
pozemky parc.č. 3789/20, 3789/21, 3789/5
a 3789/16 v obci a k.ú. Černošice
Rada města Černošice souhlasí s nabídkou Zemědělského družstva Mořina, IČ 00103004 na pacht
pozemků parc.č. 3789/20, 3789/21, 3789/5
a 3789/16 v k.ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice, o celkové výměře 6175 m2 za cenu 4.200
Kč/ha/pachtovní rok; schvaluje pachtovní smlouvu
č. CES 533/2019 na zemědělský pacht pozemků
parc.č. 3789/20, 3789/21, 3789/5 a 3789/16
v k.ú. Černošice mezi městem Černošice, jako propachtovatelem a Zemědělským družstvem Mořina,
jako pachtýřem a to na pachtovní dobu 5 let od 1.
10. 2019 do 30. 9. 2024 za cenu 4.200 Kč/ha/
pachtovní rok s každoročním navýšením o míru inflace.

• Dohoda o splátkách dlužné částky za vodné
a stočné
Rada města Černošice souhlasí s uzavřením dohody
o splátkách (CES 588/2019) dlužné částky za vodné
a stočné v celkové výši 13.427 Kč s paní E. H.
• Dohoda o ukončení nájmu prostor pro provoz
pošty v budově č.p. 228 v Poštovní ulici
Rada města Černošice schvaluje dohodu CES
592/2019 s Českou poštou, s.p., o ukončení účinnosti nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor
v budově č.p. 228 v Poštovní ulici v Černošicích pro
provoz pošty.
• Vrácení finančního rozdílu MUDr. N.
Rada města Černošice bere na vědomí informaci
o povinnosti vyplývající z uzavřené plánovací smlouvy
č. 204/2018 vrátit finanční rozdíl po vyúčtování rekonstrukce komunikace Kollárova v částce 72.982
Kč H. N.; souhlasí s vrácením finančního rozdílu
v částce 72.982 Kč H. N.; schvaluje rozpočtové
opatření č. 89.
• Nákup dopravního značení
Rada města Černošice schvaluje 1) proplacení faktury za nákup dopravního značení do centra města
od společnosti TOP Znak, s.r.o., IČO: 06035981, za
částku 30.370 Kč bez DPH, 2) rozpočtové opatření
č. 86.
• Žádost o souhlas s krátkodobým parkovacím
stáním Jeden strom z.ú.

Rada města Černošice bere na vědomí žádost
společnosti Jeden strom z.ú., IČO: 26565129;
souhlasí s možností poskytnout 6 parkovacích
stání ke krátkodobému využívání v ulici Karlštejnská a Ke Švarcavě společnosti Jeden strom, a.s.
• Návrh směny pozemků společnosti ALBET,
spol. s.r.o.
Rada města Černošice bere na vědomí návrh
směny pozemků od společnosti ALBET, spol.
s.r.o., IČO: 46350209; nesouhlasí s navrhovanou směnou části pozemku parc.č. 4182/25
o výměře 4325 m2 za pozemek parc.č. 4182/1
o výměře 2078 m2 oba v obci a k.ú. Černošice,
v Radotínské ulici; doporučuje zastupitelstvu
města vyjádřit nesouhlas s navrhovanou směnou
pozemků.
Odbor vedení města
• Zápisy z 3. - 6. schůze komise pro rekonstrukci železnice za období březen - červen
2019
Rada města Černošice bere na vědomí zápisy
z 3. - 6.schůze komise pro rekonstrukci železnice za období březen-červen 2019
Odbor technických služeb
• Nákup velkoobjemového oceloplechového
kontejneru
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z radnice/z města a okolí
Rada města Černošice schvaluje 1) výjimku ze
směrnice o zadávání veřejných zakázek dle bodu
2.3.8. písm. c, 2) návrh kupní smlouvy na nákup
velkoobjemového oceloplechového kontejneru
typu ABROLL od firmy MULTITEC Český Brod,
s.r.o., IČ 02486105 za celkovou cenu 87.120 Kč
vč. DPH.
Dodatečně zařazené body programu
• Odpuštění části stočného
Rada města Černošice souhlasí s prominutím
části stočného ve výši 4.171 Kč vč. DPH z důvodu úniku vody z prasklého vodovodního potrubí na zahradě (voda neodtékala do kanalizace)
u domu č.p. xxx v ulici V Horce pod podmínkou,

že vodné bude uhrazeno v plné výši.
• Rozpočtové opatření č. 78 a 88 a změna
rozpisu rozpočtu č. 58
Rada města Černošice schvaluje rozpočtové
opatření č. 88, změnu rozpisu rozpočtu č. 58
a rozpočtové opatření č. 78 (změna z neinv. na
inv. položku).
• VZMR - Úklidové služby v objektu Karlštejnská 259, Černošice - vyhodnocení
Rada města Černošice bere na vědomí 1) zápis
o posouzení a hodnocení nabídek a doporučení
hodnotící komise, 2) vyloučení dodavatele Raamar, s.r.o.; rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky dodavatele Limpio SP, s.r.o., IČ 06867006,
za celkovou nabídkovou cenu 562.560 Kč bez

DPH (680.697,60 Kč s DPH) na 24 měsíců;
schvaluje uzavření smlouvy CES č. 569/2019
dle předmětu veřejné zakázky „Úklidové služby
v objektu Karlštejnská 259, Černošice“ mezi
městem Černošice a dodavatelem Limpio SP,
s.r.o., IČ 06867006.
• Propojení budov MÚ optickým kabelem,
vyčištění chráničky, protažení optického kabelu
Rada města Černošice schvaluje Úhradu za
propojení budov MÚ optickým kabelem, vyčištění
chráničky, protažení optického kabelu, jako havarijní řešení situace, společnosti H.I.Servis s.r.o.,
ve výši 33 932,00 Kč vč. DPH.

Ze 33. mimořádného jednání Rady města Černošice (5. 11. 2019)
• VZMR - Úklidové služby v objektu Karlštejnská 259, Černošice nové vyhodnocení
Rada města Černošice bere na vědomí 1) zápis o posouzení a hodnocení
nabídek a doporučení hodnotící komise, 2) vyloučení dodavatele Limpio SP,
s.r.o., IČO: 06867006; rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky dodava-

tele NAFRA s.r.o., IČO: 08157154, za celkovou nabídkovou cenu 649.900
Kč bez DPH (786.379 Kč s DPH) na 24 měsíců; schvaluje uzavření smlouvy CES č. 569/2019 dle předmětu veřejné zakázky „Úklidové služby v objektu Karlštejnská 259, Černošice“ mezi městem Černošice a dodavatelem
NAFRA s.r.o.

Z 9. zasedání Zastupitelstva města Černošice (24. 10. 2019)
• Střednědobý výhled rozpočtu na období
2020 - 2024 s analýzou financí a ratingem
Zastupitelstvo města Černošice bere se souhlasem na vědomí materiál Střednědobý výhled
rozpočtu s analýzou financí a ratingem; schvaluje
střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 –
2024.
• Smlouva o podpoře - TJ Sokol Černošice
Zastupitelstvo města Černošice schvaluje
Smlouvu o podpoře s TJ Sokol Černošice CES
580/2019, kterou se město Černošice zavazuje
každým rokem darovat organizaci TJ Sokol Černošice částku ve výši 200 000 Kč, a to do 31.
12. 2028.
• Rozpočtová opatření č. 82 a 84 a změna
rozpisu rozpočtu 57
Zastupitelstvo města Černošice schvaluje rozpočtové opatření č. 82 a 84 a změnu rozpisu rozpočtu č. 57.
• Změna č.3 územního plánu Černošice - doplnění obsahu změny o lokalitu Na Vysoké
Zastupitelstvo města Černošice rozhoduje
z vlastního podnětu, v souladu s § 55a zákona
č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), o rozšíření
obsahu Změny č. 3 územního plánu Černošice.
• Návrh na zrušení Regulačního plánu pro lokalitu Na Vysoké z vlastního podnětu
Zastupitelstvo města Černošice nepřijako usnesení: Zastupitelstvo rozhoduje v souladu § 6 odst.

5 písm. a) a § 71 odst. 3 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu o projednání zrušení Regulačního plánu pro lokalitu
„Na Vysoké“ v k.ú. Černošice.
• Změna zřizovací listiny MŠ Husova
Zastupitelstvo města Černošice schvaluje Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině ze dne 31. 01. 2019
Mateřské školy Husova, a to s účinností od 1. 1.
2020.
• Schválení Střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb pro ORP Černošice
Zastupitelstvo města Černošice schvaluje dokument „Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb
pro ORP Černošice” pro období let 2019-2024,
který je výstupem stejnojmenného projektu realizovaného pod Operačním programem Zaměstnanost, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063
/0006552, spolufinancovaný Evropskou unií
- Evropským sociálním fondem.
• Záměr narovnání vlastnických práv u pozemků parc.č. 4290/3, parc.č. 4289/2,
parc.č. 4289/1 a parc.č. 4289/4 v ul. U Vodárny
Zastupitelstvo města Černošice bere na vědomí
1) informaci o nedoručení žádné nabídky ke zveřejněnému záměru prodeje částí pozemků parc.č.
4289/4, 4289/1 a 4289/2 všechny v k.ú. Černošice v ul. U Vodárny, 2) informaci o historicky
chybném posunutí plotové linie pozemku parc.č.
4290/3 k.ú. Černošice v ul. U Vodárny; schva-

Pohledem občanů města
Centrum Mokropsy
Se zděšením a slzou v oku jsme si prohlédli uzemní studii „Centrum Mokropsy“. Okolí
Masopustního náměstí má převážně vesnický
charakter, většina okolních budov je alespoň
sto let stará a území má kouzlo, které vnímá
nejen většina místních, ale i návštěvníci, kteří
tudy projedou na kole, či se na delší dobu zastaví. I proto se sem tak hodí staročeské máje
a tradiční masopustní veselice.
V budoucnu však půjde masopustní průvod
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luje záměr směny zaplocených částí pozemků
parc. č. 4289/4, 4289/1 a 4289/2 k.ú. Černošice o předpokládané výměře 45,32 m2 v ulici
U Vodárny ve vlastnictví města Černošice za část
pozemku parc.č. 4290/3 k.ú. Černošice ve vlastnictví soukromé osoby, který město využívá jako
pozemek pro uložení technické infrastruktury o výměře 42,29 m2, rozdíl ve výměře 2,87m2 bude
doplacen částkou 4.500 Kč/m2 (12.915 Kč).
• Kupní smlouva č. 565/2019 na prodej pozemků parc.č. 4072/1 a parc.č. 4050/36 k.ú.
Černošice, Na Klučku
Zastupitelstvo města Černošice bere na vědomí doručenou nabídku ke zveřejněnému záměru od pana J. P. na odkoupení pozemků parc.č.
4072/1 a parc.č. 4050/36 v obci a k.ú. Černošice v osadě na Klučku za částku 2.500 Kč/m2;
schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 565/2019
mezi městem Černošice a panem J. P. na prodej pozemků parc.č. 4072/1 o výměře 322 m2
a parc.č. 4050/36 o výměře 68 m2, oba v obci
a k.ú. Černošice, v osadě Na Klučku za celkovou
částku 975.000 Kč.
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).

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

ke kapličce patrně skrze moderní komplex
pankráckého střihu. Jistě, dost možná si tam
budeme moci zajít na carpaccio, foie gras,
nebo alespoň latte s rostlinným mlékem, kdykoli se nám zachce. Ale alespoň naše rodina
bydlí v sousedství řeky, v přírodě a ve staré zástavbě z jiných důvodů. Tolik citová a estetická
stránka věci.
Ale je tu i druhá, neméně podstatná část.
Kolik asi přinese 85 bytů nových obyvatel?
Kolik budou mít dětí? A kolik aut? Černošice
se nedávno pochlubili tím, že každé tříleté dítě

se dostane do školky. Zůstane to tak? Mnoho
z nás jistě zaznamenalo problém s nalezením
(nejen) dětského lékaře, když ne na vlastní
kůži, tak z doslechu. Po takovém přísunu obyvatel bude lékař v blízkosti bydliště naprostým
sci-fi. Zahuštění dopravy a dlouhodobé narušení životních podmínek demolicí a stavbou si
raději ani nepředstavuji.
Markéta Vokurková

z města a okolí

Pohledem občanů města

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

„Stávka byl dobrý nápad, ale je škoda, že se nezúčastnili všichni,“ žák osmé třídy.
Dne 6. 11. 2019 byla Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství vyhlášena
stávka učitelů. Bohužel se tak stalo pouhé dva
týdny před její realizací.
Odbory se pro vyhlášení stávky rozhodly
poté, co se ministr Robert Plaga (ANO) s premiérem Andrejem Babišem (ANO) dohodli na
navýšení platových tarifů učitelů o osm procent
s tím, že další dvě procenta půjdou na nadtarifní pohyblivé složky případných odměn úspěšným učitelům, a ty budou rozdělovat ředitelé
škol. Úpravu platů nakonec schválila i vláda.
Školské odbory požadovaly tarifní nárůst o deset procent.
„My jsme ustoupili z navýšení, které nám bylo
slibováno – z patnácti procent na deset. Pak
nám nabídl pan ministr ve finále osm procent
jako zaručených. Takže se nezlobte na učitele
– to není jenom můj názor, že se má stávkovat.
Je to o tom, jak vnímáme plnění slibů. Myslím,
že ministerstvo školství při vyjednávání rozpočtu selhalo,“ řekl předseda Českomoravského
odborového svazu pracovníků školství František Dobšík.
Jak se rodiče žáků navštěvujících Základní
školu v Černošicích mohli dočíst v prohlášení
školního vedení, „někteří učitelé naší školy se
stávkou sympatizují, ale do stávky se nezapojí.“ Tímto článkem se sympatizanti se stávkou
chtěji obrátit na veřejnost a uvést tuto výpověď
a všeobecně záměr pedagogických pracovníků na správnou míru.
Dovolte nám, abychom pro porozumění připomenuli několik faktů.
Demografie:
V ČR se nacházíme v situaci, kdy do školního věku dorostly děti silných ročníků rodičů
narozených za normalizace. Nejpočetnější
skupinou v české populaci jsou nyní lidé, kteří
se narodili v letech 1973–1976 (tzv. Husákovy děti). Ti a jejich o něco mladší následovníci
mají nyní děti školního věku.
Porodnost začala prudce klesat v devadesátých letech a v roce 1994 se dostala pod
úroveň úmrtnosti. Poprvé od roku 1918 se růst
populace České republiky zastavil. Tento trend
pokračoval až do roku 2006 a v daném intervalu úřady zavřely mnoho škol.
Tržní princip:
V důsledku zavírání státních vzělávacích institucí (ale i z jiných důvodů, které zde nemůžeme
rozebírat) vzniklo, na rozdíl od předcházejícího
období, mnoho soukromých základních škol,
zakládaných často aktivními rodiči, kteří nebyli
spokojeni se stylem výuky ve veřejném školství. V současnosti je takových škol asi 200.
Stát nejdříve soukromé školství nepodporoval,
ale roku 2017, za ministryně školství Kateřiny
Valachové, začalo ministerstvo školství soukromé základní školy zamítat.
V červenci letošního roku vláda schválila tzv.
dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2019–2023.
V něm je vznik nových soukromých škol i navy-

šování kapacit těch stávajících v oblasti základního školství v podstatě limitován, což může
ohrozit i ty již vzniklé soukromé školy, které se
úspěšně zvětšují, ale nebudou moci zvyšovat
počet žáků zapsaný ve školském rejstříku.
Soukromou školou stát na jednu stranu finančně ušetří, protože posílá peníze jen na holou
výuku žáka, zatímco na provoz školy si musí
rodiče vybrat finance formou školného (u veřejných škol platí provoz zřizovatel, tedy u ZŠ
obec). Podstatným faktem ovšem zůstává, že
soukromé školství v principu prohlubuje nerovnost ve společnosti – výuka může být kvalitnější, ale je dostupná pouze rodinám s vyššími
příjmy, které si mohou dovolit platit školné.
OECD:
Organizace pro hospodářskou spolupráci
a rozvoj (OECD) zveřejnila koncem roku 2016
obsáhlou studii Education at a Glance (http://
www.msmt.cz/file/39129/download), která
porovnává vzdělávací systémy členských zemí.
Studie ukazuje na některé podstatné problémy:
Pro Česko je charakteristické celkové podfinancování školství a bylo by žádoucí udělat
něco s platy učitelů. Česká republika patří
mezi země s nejnižším ohodnocením pedagogů. Učitelé v České republice pobírají relativně
nízké platy, zejména při srovnání s jinými terciárně vzdělanými pracovníky. Učitel s typickou
kvalifikací (magisterské vzdělání) na úrovni
nižšího a vyššího sekundárního vzdělávání ve
veřejných institucích může očekávat nástupní
základní plat ve výši 17 080 USD ročně. Učitel
s maximální praxí potom může očekávat plat ve
výši 20 853 USD, což je asi 58 % průměrného příjmu terciárně vzdělaného zaměstnance
zaměstnaného na plný úvazek. V rámci zemí
EU22 učitelé v nižší sekundární úrovni mohou
v průměru očekávat 52 058 USD a učitelé ve
vyšší sekundární úrovni 54 943 USD, což je
86 %, resp. 92 % průměrného příjmu terciárně
vzdělaného zaměstnance zaměstnaného na
plný úvazek. Česko ve srovnání učitelských
platů s příjmy ostatních vysokoškolsky vzdělaných pracovníků v zemích OECD podle posledních dostupných dat z roku 2017 stojí na
úplném okraji se 61 procenty. Slováci jsou na
tom jen o trochu lépe. V Polsku je to 82, v Rakousku 90 a v Německu 99 procent. Zatímco v tuzemsku byla na vzdělávání vynaložena
čtyři procenta hrubého domácího produktu,
průměr činí 4,9 procenta (jde o údaje z roku
2012). Čeští učitelé jsou o něco starší, než je
průměr v rámci zemí OECD. Jen málo učitelů
je mladších 30 let, převážná část učitelů na
primární a sekundární úrovni je starší 40 let,
což je v souladu s průměrem OECD. Věková
struktura učitelů bude mít jednoznačně dopad
na vzdělávací systém; tvůrci vzdělávací politiky
budou muset přehodnotit metody vzdělávání
a náboru nových učitelů. Za prvé, velký počet
učitelů směřuje do důchodového věku, a za
druhé, platy učitelů se zvyšují především na

základě odpracovaných let, starší učitelé jsou
dražší a budou více zatěžovat rozpočet... A navíc nábor nových učitelů je v důsledku nízkých
platů velmi limitován.
Situace českého školství je očividně dramatická. Při stále zvyšujícím se počtu žáků, snižující se kapacitě státních škol, podfinancovávání
celého školského sektoru a s tím spojeným
úbytkem učitelské personální základny dochází k dramatické situaci pro budoucí generace.
I když je státními orgány ujišťováno, že dojde
k postupnému navyšování platů učitelů, aby se
toto zaměstnání stalo atraktivnější pro absolventy vysokých škol, nelze se na tento slib spolehnout. Nikdo neví, co budoucnost přinese,
a při pohledu na zesilující recesi a postupné
ochlazování světové ekonomiky je spíše pravděpodobné, že v budoucích státních rozpočtech peníze na zvyšování výdajů pro školství
spíše ubydou než naopak. Důležité je také podotkout, že i když v posledních letech opravdu
dochází k dlohodobě zanedbávané valorizaci
učitelských platů (od roku 2006, kdy byl učitelský plat na ZŠ cca 22.000 Kč do roku 2016,
kdy činil cca 30.000 Kč), jsme ještě daleko od
žádoucích 130 procent průměrné mzdy. A pokud se ministr školství po domluvě s premiérem
republiky rozhodne nezvýšit výdaje pro učitele tak, jak bylo původně stanoveno ve státním
rozpočtu, mají učitelé nejen důvod stávkovat,
ale i povinnost upozornit společnost na budoucí problémy této země, která bude muset být
globálně konkurenceschopná a připravená reagovat na výzvy 21. století. Proto tímto prohlašujeme, že nevyjádřujeme pouze své sympatie
pro dnes už uplynulou stávku, ale ohlašujeme
založení učitelských odborů na ZŠ Černošice,
aby se v budoucnosti zaměstnanci školy mohli
do každé podobné stávky bez omezení zapojit.
Jak učíme své žáky, sliby jsou tu proto, aby se
plnily.
Chceme se rozloučit druhým citátem z naší
školy:
„Co jsem se tak ptala svých spolužáků, a to
jich bylo hodně, tak už těď říkají, že by učitelem/učitelkou nebyli, protože je to moc malý
plat za takovou námahu. Díky tak nízkému platu to odrazuje mladé lidi, kteří jsou ještě plní
elánu, nápadů a energie. Kdo bude učit další
generace? Tím pak trpí i žáči, kteří by mohli
dostat kvalitní výuku a jiný přístup. Většina učitelů nemá zájem s námi pořádně komunikovat
a snažit se o to, aby nás to tu alespoň trochu
bavilo. Ale stěžovat si, že se nechováme slušně
umí každý. A proto jsme rádi (myslím, že mluvím
za všechny), že nás učíte vy. Chtělo by to víc
učitelů, jako jste vy, vy nám umíte porozumět
a naslouchat a toho si vážíme. Máme vás rádi
a děkujeme, že to s námi zvládáte, i když nejsme nejhodnější,“ žákyně osmé třídy.
Jan Sacher a Marek Jeřicha
pedagogové ZŠ Černošice
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Pohledem občanů města
Dobrá zpráva občanům na
Vráži
Vážené čtenářky a čtenáři kvalitního černošického periodika! INFORMAČNÍ LISTY sleduji
s přestávkami dlouhou dobu, nejen proto, že
do Černošic jsem jezdila na prázdniny od předškolního věku až do dospělosti k Cicvárkovým
na Slánku a takřka v důchodovém věku jsem se
stala jedinou dědičkou po bezdětných manželech Josefu a Pavlíně Cicvárkových.
Cicvárkovi byli pokračovateli staleté hostinské tradice předků, sloužících již družinám
Karla IV. jako zastávka k přepřahání a občerstvení cestou na Karlštejn. Na místě bývalého
zájezdního hostince, tedy v té nejlukrativněji
situované obchodní a dopravní části Černošic,
postavili hotel Slánka. Předposlední generace
rodu vkládala velké naděje do syna Josefa,
vyslaného k získání odborných zkušeností do
francouzských a italských hotelů středomořského pobřeží, aby hotel s restaurací dokázal
uspokojit i ty náročnější požadavky rozvíjejícího se vilového i výletního města Pražanů.
Moje teta pracovala původně v Grand hotelu
Brno a spolu se jim dařilo zvelebovat živnost
zámožného rodu, který investoval do nákupu
pozemků od Berounky až po Vráž, v Mokropsech a všude, kam obchodní duch směroval
vydělané peníze.
„Únor vše změnil!“ – řečeno slovy komunistického básníka o znárodňování majetku české
buržoasie, do níž byli Cicvárkovi zaškatulkováni, a „lidově demokratický“ režim jim perem
a rukama místních a pražských komunistů vyvlastnil veškerý nemovitý a většinu movitého
majetku. Strýc Pepča se od té doby (1949)
zařekl, že na komunisty dělat nebude a u toho
předsevzetí zůstal až do své smrti v r. 1969.
„Internacionální pomoc“ našich východních
sousedů a definitivně zmařené naděje vyvola-

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

né pražským jarem ho zlomily. Na komunistický
režim kupodivu nenadával zdaleka až tak moc
jako současná pokroková mladá generace,
protože říkal: „Komunisti nám ukradli všecko,
ale nechali nás alespoň bydlet v našem bytě
v hotelu, hektarovou zahradu kolem Slánky
nám nechali dokonce skoro celou k užívání,
stáje, kde přepřahal císař Karel koně, mám plnou svých dobytčat a drůbeže, důchod žádný,
ale z prodaného ovoce, masa, vajec a služeb
za stříhání ovcí lidem v okolí mně to na cigarety
a pět piv denně stačí.“ Teta Pavla se převratu
v r. 1989 dožila v naší rodině v Brně, kam se ke
stáru přestěhovala. Záhy poznala na vlastní kůži
důsledky působení prvků vyzvoněné „svobody
a demokracie“ v podání těch oligarchů z místní
samosprávy Černošic, co převlékli rudé kabáty
do oranžové či jiných politických barev.
Teď by mohl následovat nejméně třísetstránkový detektivní román o předsmrtných
útrapách mé tety a naší rodiny v prvních letech po převratu, započatý mafiánským tajným
nočním odstěhováním tety z Brna na Slánku
do Černošic, aby ji a majetek Cicvárkových,
uchráněný po dobu 40 let totality před rozkradením, dostali pod svoji kontrolu s úmyslem
zmocnit se ho. Z větší části uspěli, takže se
ztenčil během následujících tří let na pětinovou
hodnotu. V tehdejších cenách majetková škoda do doby dílčí restituce byla odhadnuta na
15 milionů korun. S pomocí místního advokáta
se nám podařilo odrazit ataky na část zbylého
nemovitého majetku. Poslední největší zlodějnou majetku, skrytou před soudem pod veřejný
zájem města, bylo nevydání parcely o výměře
necelých 900 m2 ve „zlaté zóně“ mezi Slánkou, supermarketem a starou vilou Radovana
Krejčíře na Karlštejnské. Vaše městská samospráva se rozhodla prodat České poště, s.p.,
pozemek, který jsem ze zákona měla vlastnit
a prodávat já, za cca 2 miliony korun. Díky

INFORMAČNÍM LISTŮM jsem se dozvěděla,
že ČP s.p., (asi ze samé radosti nad možností postavit v době omezování služeb a zavírání
pošt na nejlukrativnějším místě města za další
miliony novostavbu), zaplatila městu Černošice
ještě víc, než samospráva požadovala. Budiž.
Odkud ta štědrost upadající státní firmy? Že
by tím stát chtěl přispět do černošického rozpočtu na vykoupení mých 9 zbylých pozemků
pod komunikacemi nejen na ulici Majakovského, ale i na Karlštejnské, Arbesově, Šeříkové,
Smetanově, Husově či Zd. Lhoty? Nebo alespoň na zaplacení nájmu za užívání pozemků
v mém vlastnictví pod komunikacemi na těchto
ulicích? Ani náhodou! Podnět k šetření spolu
s tímto článkem připravuji k zaslání na příslušné
orgány.
Jana Fillová, Brno

Pozn. redakce: Vzhledem k tomu, že text
zaslaný paní Janou Fillovou je velmi dlouhý
a pisatelka nereflektovala na žádost o zkrácenou verzi pro IL, je zveřejněna pouze
jeho část. Celý text najdete na webu města
v záložce Informační list.

Vyjádření města:
Dřívější vyjádření nesouhlasu s rekonstrukcí ulice byla zástupcům vedení města poskytnuta pouze v ústní komunikaci a je
pravdou, že (vzhledem k těmto vyjádřením)
jsme formální žádost o souhlas neposílali,
učinili jsme tak až nyní. K některým dalším
bodům příspěvku se vedení města nebude
vyjadřovat vzhledem k probíhajícím soudním sporům, ve kterých se paní Filová domáhá plateb za užívání jejích pozemků, na
kterých se nacházejí veřejné komunikace.
Filip Kořínek, starosta

V nové školce jsou děti spokojené
V září jsme s očekáváním vstupovali s dětmi do nové školky v Husově ulici a v našich hlavách se rojily otázky. Začátek roku bývá náročný i pro již
dlouho sehrané týmy učitelů i školkových kamarádů. U nejmenších dětí
se nástup do školky většinou neobejde bez slziček, které zkušené paní
učitelky ve známém prostředí zaženou. Jak ale všichni zvládnou první
dny a týdny, když je nové všechno pro všechny? Jak obstojí nová stavba
v plném provozu? Jak se budou chovat paní učitelky k dětem a jak si
porozumí mezi sebou? Bude pan kuchař vařit tak, aby dětem chutnalo?
Najdou si brzy kamarády, ať už ve třídě Opiček, Žirafek nebo Klokánků?
Zkrátka a dobře, budou naše děti chodit do nové školky rády?
Po prvních měsících od našich dětí víme, že ano. „Nová školka je totiž
super. Jsou tam kámoši, parádní hračky, paní učitelka hraje na kytaru
a zpívá a skoro každý den kreslíme vodovkama. V tělocvičně se cvičí atletika a holky tam chodí na tanečky. Taky plavání je pěkná sranda a pan
řidič autobusu už nás zná. Jo, a v lese, kam chodíme na procházky,
stavíme z klacků domečky a pasti, a to je dooost huuusty.“ Viděno očima dítěte.
A očima rodiče? Dítě, které se ráno těší do školky a odpoledne loudí, zda může ještě chvíli zůstat, aby si stihlo pohrát s kamarády. Dítě,
kterému se lesknou oči nadšením, když si do atletického deníčku lepí
další samolepku, a čas od času z něj doma vyjede anglické slovíčko
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z poslední lekce. Dítě, které si prozpěvuje, chce se učit hrát na kytaru
a naopak nechce vámi přinesenou svačinu, protože přece už jednu odpolední snědlo.
S mnoha rodiči jsme se shodli, že do takové školky bychom rádi
chodili také. Moderní, chytrá a prosvětlená budova, prostorné a vybavené třídy, zázemí tělocvičny, místnost na kroužky či transparentní kuchyň
vytváří příjemné, líbivé a funkční prostředí.
Nejdůležitějším faktorem ale přes to všechno zůstává ten lidský. A tak
děkujeme všem, kteří se o naše děti každý den starají, že je mají rádi
a že jsou jim průvodci, rádci i kamarády, kteří pro ně vytváří bezpečné
a jisté prostředí a neúnavně vymýšlí aktivity a rozvíjí jejich zájmy i schopnosti. Bez vaší lásky k našim dětem by totiž budova zůstala sice krásnou,
ale prázdnou skořápkou.
Kateřina Poddaná
za rodiče spokojených Klokánků z MŠ Husova

z města a okolí

Pohledem občanů města
K osvětlení nové radnice
Vážený pane starosto, vážení zastupitelé a úředníci města Černošice, blahopřeji vám všem
k úspěšnému dokončení rekonstrukce skutečně reprezentativní budovy Městského úřadu
Černošice.
Účastnila jsem se slavnostního otevření
a s radostí a občanskou pýchou jsem si mohla
prohlédnout skutečně s citem upravené a zařízené prostory hodné našeho města.
Snad právě proto mě velice mrzí, že onen
jemný vkus, který vedl k citlivé rekonstrukci vily
Tišnovských, se neprojevil při instalaci světelného nápisu „Městský úřad Černošice“ a „Knihovna Františky Plamínkové“. Jaké bylo však moje
překvapení, když jsem zjistila, že ony výrazné
nápisy svítí dlouho do noci, dokonce přes celou
noc.
Znamená to pro mě, jako občana Černošic,
že městský úřad je pro mne otevřený i v noci?
Podle potemnělých oken patrně ne.

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

Jako daňového poplatníka mě pak samozřejmě zajímá, proč máme platit noční osvětlení
budovy, která nemá nepřetržitý provoz a v noci
spíše než důstojnou radnici připomíná nonstop čerpací stanici nebo hazardní hernu?
Stejnou měrou mě pak jako lékaře udivuje,
že město použilo na jmenované nápisy studené
bílé svělo, o jehož škodlivosti je veřejnost dobře
informována již několik let. A nechápu, proč je
veřejné osvětlení v příjemném teplém tónu tak
bezohledně přesvíceno nápisy se silou osvitu
jaderného výbuchu.
Chápu, že radostný pocit z dobře vykonané
práce a úspěšně ukončeného projektu je třeba
oslavit a dílo zviditelnit, ale současně doufám, že
až počáteční euforie pomine, zvolí město méně
okázalý a, promiňte, i nevkusný způsob, jak na
své pracoviště upozornit.
S přáním mnoha dalších pracovních úspěchů,
Vladimíra Havlová

Vyjádření za město:
Světelné nápisy na novou radnici byly navrženy v podobném designu, jako na záladní škole
a sportovní hale. Instalovány byly pouhé dva
pracovní dny před slavnostním otevřením radnice. Teprve v té chvíli jsme zjistili to samé, o čem
píše autorka příspěvku - souhlasíme, že světlo je
příliš silné. Již to řešíme. Pravděpodobně bude
světlo ztlumeno přelepením fólie a současně
hledáme technické řešení, aby uprostřed noci
nesvítily vůbec (v současné době jsou napojené na veřejné osvětlení, tj. s ním se rozsvěcejí
i zhasínají). Sousedům, jejichž domy a zahrady
dnes tyto nápisy zbytečně moc osvětlují, se
omlouváme, nebylo to naším cílem. Chceme
být, a snad i jsme, městem s citlivým přístupem
k ochraně přírody, a zbytečný světelný smog
není ani v našem zájmu. Jen prosíme o trpělivost, než to dořešíme. Nelze to udělat snadno
a hned.
Filip Kořínek, starosta

Strom hrdina – lípa srdčitá u černošického nádraží (Kazínská ulice)
2x Foto: Hana Bláhová

Není nám lhostejné, jak se mění krajina kolem nás. Není nám lhostejné,
zda rozvojové plány změní naše okolí. Mluvíme i za „ty“, kteří z povahy
věci se nemohou vyjádřit.
S takovými myšlenkami jsme rozmýšleli nad informací od radních
města Černošice, že je v rozvojových plánech počítáno s tím, že lípa
srdčitá u našeho domu padne. Pokud je nutné řešit modernizaci černošického nádraží, tento strom se už do krajiny nevejde.
Je to strom, který máme velmi rádi. Místní umělkyně, dlouholetá vyučující z místní ZUŠ na něj s láskou hledí z oken svého domu. Přiznává,
že se na strom nejen ráda dívá, ale občas i lípu pohladí rukou nebo se
opře o její kmen. Pulzující život stromu je patrný z bujného listoví, strom
se i připomíná šuměním ve větru. Ten vzrostlý strom tu má svůj domov,
tak, jako ho máme my.
Informace o jeho možném pokácení s tím, že je nutné uvolnit prostor
pro novou komunikaci a podchody na vlakovou stanici, ji velmi hluboce
zasáhla. Proto jsme se rozhodli, že strom přihlásíme do ankety Strom
roku, kterou organizuje Nadace Partnerství. Ano, je to jen lípa, ale lípa
s příběhem a lípa krásná. Nadto je lípa stromem naší republiky. Její listy
máme vyšité hedvábím na praporech majestátnosti naší země.
K našemu překvapení a velké radosti náš strom získal ocenění „Strom
hrdina“. Přesně tak to cítíme. Je to strom, jehož hodnota je daná sympatiemi lidí, kteří jsou schopni jeho krásu ocenit. Je to strom, který je
ohrožen kácením. Odborná porota Nadace Partnerství nám současně

zaslala vzkaz: „Doufáme, že opravdu krásný strom bude třeba kácení
ušetřen a těšit se z něj budou další generace kolemjdoucích“.
Toto je i naše přání, a to nejen do nového roku 2020.
Hana Bláhová

Vyjádření za město:
Je pravdou, že pro řešení vyústění budoucího podchodu do Kazínské ulice, který by měl alespoň pro pěší a cyklisty nahradit rušený
přejezd, existují dvě varianty. První z nich předpokládá, že se podaří
od rodiny Bláhových získat několik desítek metrů jejich pozemku
a že se výstup z podchodu vyhne stojící lípě. Město tuto variantu
preferuje, ale zatím se nepodařilo s majiteli pozemku nalézt shodu.
Druhá varianta s ohledem na velmi stísněný prostor dnešního uličního prostoru bohužel opravdu předpokládá pokácení lípy. Budeme
velmi rádi, pokud se lípu podaří zachovat a jsme nadále připraveni
k dalšímu jednání.
Šimon Hradilek, člen rady města
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z města a okolí

Černošická pošta nám slouží přes sto let
V 19. století náležela obec farou do Třebotova,
školou i poštou do Radotína. V roce 1891 si
v Horních Černošicích na rohu Komenského
a Masarykovy (dnes Poštovní) ulice postavili
domek manželé Václav a Marie Pekovi. V roce
1893 si v něm člen rodiny Václav Čumrda otevřel
obchod a jednu místnost si tu najala i pošta.
První léta fungovala tzv. „letní pošta“, otevřená
k provozu vždy od 1. června do 30. září. Teprve
od 1. ledna 1910 byla otevřená každodenně po
celý rok, s jedinou poštovní schránkou v obci.
V roce 1928 pan Antonín Čumrda přestavěl dům
na jednopatrový s přízemními prostorami pro obchody a pošta tu nadále poskytovala své služby.
Roku 1932 si obec postavila „obecní dům“,
kde pošta získala celé poschodí a mohla rozšířit
své služby. (Zmíněná poštovní schránka z piety
nebo pro pohodlí okolních obyvatel si na domě
pana Čumrdy své místo podržela po desítky
dalších let). „Obecní dům“ byl postaven místní
stavební firmou Václava Majera podle návrhu též
černošického občana arch. Jaroslava Fröhlicha.
Budova je přistavěna ke svahu, proto vzniklo neobvyklé řešení okolního terénu. Součástí stavby se stal podzemní prostor vyhloubený pod
chodníkem před vchodem na poštu. Sloužil jako
technické zázemí domu, dnes není využíván.
V přízemí je přístupný samostatným venkovním
vchodem. V zaoblené části chodníku v úrovni
patra byl vztyčen stožár se státní vlajkou. Celkové řešení působilo velmi důstojně.
Od roku 1932 tu sídlil nejen poštovní, telegrafní a telefonní úřad s automatickou ústřednou,
ale dělil se ještě s dalšími institucemi: v přízemí působil Obecní úřad, později Národní výbor
Horní Černošice, pak spořitelna, v následujících
létech místní knihovna. V prostorách prvního patra sloužil občanům poštovní úřad s nezbytnou
veřejnou telefonní budkou. V dalším poschodí
jsou dodnes tři obecní byty. Dva z nich obývali
zaměstnanci města. Jeden rodina V. Dolejšího,
od roku 1926 obecního policejního strážníka,
a druhý rodina pana J. Kříže, „vodáka“, zajišťujícího práce kolem obecního vodovodu. Třetí byl
pronajat paní poštmistrové.
Bohužel původní stavební plány budovy
„obecního domu“ od architekta Jaroslava Fröhlicha nejsou – na rozdíl od krásných originálů
plánů sokolovny – k nalezení. Byly navrženy
stejným architektem a postaveny dvěma místními staviteli ve stejném období.
Letos v listopadu pošta své letité působiště
opustila a společně s Městským úřadem Černošice, městskou policií a Knihovnou Františky
Plamínkové poskytuje své služby na nové adrese: Karlštejnská ulice čp. 259.
Kromě archivních dokumentů domu, kde působila první pošta v Horních Černošicích, jsou
zdrojem informací i vzpomínky pamětnice paní
Gizely Šmidlíkové.
Renata Horešovská, ČeSpoLet
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3x foto: archiv CeSpoLet

-- První pošta v Černošicích byla v domě rodiny Václava Čumrdy. --

-- Dům, kam jsme chodili na poštu ještě před pár týdny, vznikl podle návrhu známého architekta
Jaroslava Fröhlicha. --

z města a okolí

Černošice mého mládí
Známe se celou řádku let, potkali jsme se ve škole, teď se vídáme na ulici,
pozdravíme se a prohodíme pár slov, mnohdy vzpomínkových.
Začali jsme se scházet, znovu se vzájemně poznat, popovídat si a zavzpomínat. Všichni jsme důchodci a máme na to čas. Naše setkání zpravidelnila,
sedáme každý první čtvrtek v měsíci na různých místech Černošic. Původně
ve Starém domě, potom v Bolletě, někdy v restauraci u stadionu, plánujeme
i v soukromí. Jednou nás bývá 5, jindy 6-7, bylo nás párkrát i víc než deset,
většinou absolventi základních škol v Černošicích.
Všichni jsme ročník 1945-52, jsme věkově před anebo po sedmdesátce, školu jsme ukončili v 50.–70. letech. Spolu s našimi rodiči, generací před námi, jsme schopni zmapovat zajímavosti Černošic v uplynulých
100 letech!
Zájem o setkávání začal růst od okamžiku, kdy se po prvním ťuknutí
sklenicí piva nebo vína začalo vzpomínat. V Černošicích žijeme celý život,
jsme přirozenými patrioty, někteří z nás jsou i rodáci! Černošice máme rádi!
V Černošicích žilo a žije veliké množství zajímavých rodin a osob – nesmějí
být zapomenuty!
Nechceme konkurovat žádným společnostem ani spolkům, chceme být
dobrovolným klubem rodáků a patriotů Černošic. Jako základ našich příštích setkání a vzpomínkových diskusí přikládám fotografii učitelského sboru
z r. 1955.
Prosím zájemce a ty, které vzpomínky na staré Černošice nenechávají
v klidu a mají chuť se společně setkávat, dejte prosím vědět na jiri.ponka@
seznam.cz, nebo na tel. 603 422 534.

Foto: archiv autora

-- Učitelský sbor v době našich školních let.
horní řada: Lukáš-Šprdlík-Stonjek-Tumpach-Bambas
střední řada: Tůmová-Havlík sen.-Endrle-Ježek-Kodýtková
dolní řada: Matlová-Endrlová-Kašík-Spurná-Olšovská --

Jiří Poňka

Jiří Suchánek – Básníkem navzdory osudu
2x foto: archiv autorky

Tento text je určen především starousedlíkům
a milovníkům poezie. Starousedlíkům proto, že
právě oni si nejspíš vzpomenou na rodinu Jiřího
Suchánka, který stěžejní část svého života prožil
v Poštovní ulici v Černošicích. Milovníkům poezie proto, že Jiří Suchánek (1908–1979) byl nesmírně talentovaný básník a zanechal za sebou
rozsáhlou, byť po roce 1948 téměř nepublikovanou tvorbu.
„Ve dne žil jako bankovní úředník a podnikový právník a v noci psal básně,“ prozradil o něm
jeden z kritiků. Tato slova se týkala především
první poloviny Suchánkova života. Vystudovaný
doktor práv postupně stoupal po kariérním žebříčku až na vysoce ceněný post tajemníka Svazu
čs. bank. V období let 1939–1946 publikoval

své básně tempem přibližně jedné sbírky ročně.
Po prvotině Na konci země (1939) redigované
Františkem Halasem následoval titul Znamení
větrů (1940), v němž byla zahrnuta i Píseň o Praze, básnická rapsódie, se kterou Suchánek
zvítězil v soutěži (nacisty později popraveného)
primátora Klapky o nejlepší báseň s tematikou
hlavního města. Za třetí sbírku Království polního
klasu (1941) získal ocenění České akademie.
Knihu Jan Jiří (1943–1944), která je Suchánkovou reflexí nesmyslné smrti nejlepšího přítele ve
válečné vřavě, označil vydavatel za „dantovskou
fresku“ uvádějící „apokalyptickou vidinu“ doby
a kritika ji srovnávala s Halasovou Jobovou nocí.
V kritikách jeho práce nacházíme dále přirovnání k Seifertovi, Puškinovi či Máchovi. Osobně
považuji za vrchol Suchánkovy poezie věnec
sonetů Hořké sonety z roku 1948 a rozsáhlou
báseň Katedrála, psanou krátce poté v reakci na
uvěznění kardinála Berana.
Po roce 1948 čekal Jiřího Suchánka všestranný životní zvrat. V zestátněném bankovnictví se ještě chvíli udržel, postupně však zastával
méně a méně významné pozice. Jako básník,
u něhož i milostná a přírodní lyrika byla prodchnuta hlubokou křesťanskou vírou, v podstatě
ztratil možnost publikovat. Rozpadl se mu rodinný život poté, co jeho mladá žena zemřela na
leukémii a zanechala ho se dvěma sirotky. Na
konci padesátých let byl označen za hlavu protistátní skupiny a v procesu proti řádu sv. Lazara
odsouzen na devět let za velezradu (jeho velezrádná činnost spočívala v soukromém setkávání s křesťany, podpoře nemajetných, šíření křesťanských tiskovin apod.). Během Suchánkova
pobytu ve výkonu trestu se režim mstil na jeho
druhé ženě a dětech. Z věznice se vrátil s podlomeným zdravím a trvalo dlouho, než se zotavil.
Je s podivem, že člověk, který prožil tolik životních ztrát v krátkém časovém období, v sobě

později ještě našel sílu a touhu psát básně. Až
na výjimky tato úchvatná poezie nebyla dosud
publikována.
Dovolte mi ještě osobní poznámku: Na báseň
Katedrála jsem narazila náhodou při studiu vyšetřovacího spisu (spolu s Jiřím Suchánkem byli
odsouzeni i můj tchán Jiří Řehoř a jeho bratr Miroslav). Její jedinečnost a zjevná literární hodnota mě přivedla do Památníku národního písemnictví, k Suchánkově pozůstalosti. Výsledkem je
výběr z celoživotního díla tohoto neobyčejného
básníka, který pod názvem Nejsem hoden právě
v těchto dnech vydává nakladatelství Virgo Art.
Knihu lze získat v běžné knihkupecké síti, nebo
objednat na adrese: rehorova.martina@gmail.
com.
Martina Řehořová
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Červený kříž slaví
100. výročí

FOTO: archiv ČČK

Vážení spoluobčané,
v letošním roce slavíme významnou událost
v dějinách Červeného kříže v našich zemích –
100. výročí založení Československého Červeného kříže.
Černošický ČČK má dlouholetou tradici
a v současné době patří mezi nejstarší a stále
aktivní mimopražskou skupinu. Jako poděkování
a uznání za naši práci jsme od Oblastního spolku ČČK Praha 1, pod který spadáme, obdrželi
pamětní stříbrnou minci vydanou k tomuto výročí. Máme z ní velkou radost.
Saša Boušková, ČČK Černošice

Zemřel Lubomír Čížek
foto: archiv

Po dlouhé nemoci v neděli 13. října 2019 v Masarykově sanatoriu v Dobříši zemřel ve věku
87 let muzikolog, hudební publicista a bývalý
ředitel České filharmonie (ČF) Lubomír Čížek.
Lubomír Čížek starší se narodil 7. května
1932 v Horních Černošicích. Vystudoval hudební vědu a národopis na Univerzitě Komenského v Bratislavě, kde byl mimo jiné odborným asistentem Eugena Suchoně. Působil
jako redaktor hudebního vysílání slovenského

rozhlasu (1957–58) v Bratislavě a Košicích
(1958–63) a následně jako zástupce šéfredaktora bratislavské redakce tamtéž (1963–
68).
V roce 1968 založil spolu s dirigentem Bystríkem Režuchem Státní filharmonii v Košicích,
ve které působil do roku 1971 jako její první
ředitel. V letech 1971–1974 byl ředitelem
Slovkoncertu v Bratislavě. V roce 1974 se
vrátil do bratislavského rozhlasu, kde se stal
šéfredaktorem hlavní redakce hudebního vysílání. V roce 1979 přestoupil do bratislavského
studia Slovenské televize, kde se stal opět
šéfredaktorem jejího hudebního vysílání. Na
začátku osmdesátých let se stal viceprezidentem a v letech 1984–1988 prezidentem mezinárodní organizace IMZ (International Music +
Media Centre).
V letech 1987–1990 vykonával funkci ředitele České filharmonie. V této funkci zažil
bouřlivý rok 1989, kdy se nejdříve v září šéfdirigent České filharmonie Václav Neumann veřejně zastal lidí pronásledovaných kvůli podpisu
petice Několik vět a odmítl vystoupení v České
televizi. Informace o tom se pak přes vídeňského spolupracovníka Hlasu Ameriky Ivana Medka dostala do zahraničních médií.
Českou filharmonii tato zpráva zastihla během zájezdu po Německu. 25. října 1989, na

zkoušce před koncertem ve Stuttgartu inicioval zástupce orchestru Ludvík Bortl hlasování
o tom, zda se orchestr k Neumannovi připojí.
Většina hlasovala pro. Podle vzpomínek tehdejšího violisty České filharmonie Karla Špeliny Čížek varoval, že hlasování může orchestru
uškodit, nikomu však nevyhrožoval.
Po roce 1989 krátce působil na Ministerstvu
školství v odboru vysokých škol (1990–94).
V roce 1991 založil spolu s Josefem Sukem
Nadaci Antonína Dvořáka pro mladé hudebníky, kde působil jako jednatel. Publikoval
v mnoha odborných časopisech, například
v Hudebních rozhledech nebo Slovenské hudbě. Na Slovensku publikoval dvě knihy Cesty
slovenskej opery a So slovenskou hudbou do
sveta.
Mnozí z nás se setkali s jeho vzpomínkami
na Černošice první poloviny 20. století, které
byly publikovány na pokračování v „závislém
listu (nezávislých občanů)“ Leviathan v roce
1990. Jak sám vzpomínal, jeho rodina pocházela ze zdejšího kraje, otec ze Solopisk, matka
se stejně jako Lubomír Čížek narodila v Černošicích. Jeho potomci i nadále žijí v Černošicích, syn Lubomír je mj. kontrabasistou Národního divadla v Praze.

30 let svobody jsme si připomenuli výstavou
Na sedm desítek návštěvníků si ve středu 13. listopadu připomnělo 30. výročí listopadových událostí. Sbor Církve bratrské v Černošicích k této příležitosti uspořádal nejen ekumenickou bohoslužbu vděčnosti za svobodu,
ale také výstavu dobových dokumentů. Na panelech si tak účastníci mohli přečíst, jak se v Černošicích ustavovalo Občanské fórum, jak probíhala
první porevoluční vyjednávání, prolistovat mohli i první vydání černošického zpravodaje. Nechyběly ani dobové plakáty, novoroční projev prezidenta
Václava Havla a snímky jeho dvorního fotografa Oldřicha Škáchy, která organizátorům poskytla Knihovna Václava Havla. Během slavnostního odpoledne
zazněl i pozdrav biskupa Václava Malého a píseň Modlitba pro Martu.
Pavla Nováčková
-- Ekumenické bohoslužby se zúčastnil (zleva) Petr Grulich, kazatel Církve bratrské v Černošicích, římskokatolický farář Timotej Vácha, husitský
farář David Hron, na fotografii je zdraví starosta F. Kořínek. --
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Když péče o blízké vyčerpává

Ilustrační foto: archiv Dementia

+logo Dementia

Kdy: 17. prosince v 17.00
Kde: Komunitní centrum MaNa
Blíží se svátky pokoje. Ne každý je ovšem prožívá bezstarostně v rodinném
kruhu. Pro ty, kdo pečují o blízkého člověka, trpícího některou z forem
demence, je představa odpočinku a klidu často jen nereálným snem.
Vnímáte i vy, že vás péče vyčerpává a zabírá vám téměř veškerý volný
čas? Začíná ovlivňovat i váš rodinný život a vaše zdraví?
Zveme vás na setkání s lidmi, kteří prožívají podobné chvíle a potýkají
se s podobnými problémy. Nabízíme možnost sdílet své starosti i obtíže.
Společně snad nalezneme způsob, jak se vzájemně podpořit a alespoň
o kousek přiblížit vánoční chvíle pokoje.
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 17. prosince) od 17.00 hodin. Scházíme se v prostorách Komunitního centra MaNa, na adrese Komenského
2018.
Společně se dá vše zvládnout snadněji.
Těší se na vás Petra Petříková, koordinátorka neformální péče
telefon: 724 076 964
e-mail: petra.dementiaiov@gmail.com

								
		

Jóga pro seniory
Každé pondělí od 10:30 do 11:30 se můžete zúčastnit oblíbeného cvičení jógy s lektorkou
u nás v Domě s pečovatelskou službou. Lekce jsou zdarma. Těšíme se na vás!
Monika Lípová, DPS
Foto: archiv DPS

ADVENTNÍ TRHY
V DRÁŽĎANECH
Poslední volná místa na adventní zájezd do
krásných Drážďan s průvodcem po historickém centru pořádá Dům s pečovatelskou službou v termínu 12. prosince. Odjezd 7:45, příjezd 19:30. Výlet je určen pro
seniory a je zdarma. Rezervaci lze provést
osobně v DPS u Moniky Lípové.
Miroslav Strejček, Vedoucí DPS

Tisková oprava

SILVESTR v Domu s pečovatelskou službou
Místní seniory zveme do Domu s pečovatelskou
službou na oslavu Silvestra. Slavit se bude pár
dnů s předstihem, a sice v pátek 27. prosince
od 16 hodin. Čeká vás bohatý program za do-

ČČK Černošice

provodu hudby, her, soutěží a tomboly. Počet
míst je omezen, vstupné se hradí v DPS u Moniky Lípové.
Miroslav Strejček, Vedoucí odboru DPS

Motto: A už je tu zas našich toulek čas.

Účastníci posledního zájezdu si vyžádali mimořádný vánoční zájezd. Bude se konat ve
středu 18. prosince. Odjezd 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 (vstupné
160 korun), na zámku v Dobříši je prohlídka
okruh č.1 s výstavou betlémů (vstupné 90 korun pro seniory, jinak 120 korun).
Výlet zakončíme se stmíváním v Malé Hraš-

tici. Tam si počkáme na rozsvícení adventní
výzdoby, která je proslulá po celém okrese.
A kdo se bude chtít ohřát v cukrárně-pekárně Stáňa u něčeho dobrého, budou nás tam
očekávat.
Cena celého výletu – cesta + vstupy je
425 korun a tentokrát potřebujeme vybrat peníze předem a ne až v autobusu. Přihlášky na
telefon 725 019 091, 251 643 304.
Za Výbor ČČK Černošice
Helena Mouchová

V přehledu nabídek pro seniory, který byl uveřejněn v říjnovém čísle IL, došlo vlivem krácení
ke zkreslení informací o službách poskytovaných organizací Cesta domů. V nabídce u služby Domácí hospic vypadlo, že tato služba je ve
Středočeském kraji nabízena pouze pro dětské
pacienty. Pro všechny (černošické) občany je
naopak určena služba Poradny (odborné sociální poradenství) s otevírací dobou pondělí–pátek
9–17 hodin. Služba je zdarma a lze ji domluvit
na uvedených telefonních číslech 775 166 863
a 283 850 949. Za nepřesnost se omlouvám.
Martina Řehořová

Blahopřání Sokola
V předvánoční době se dožívá významného životního jubilea bratr Karel Mlejnek.
V 90. letech stál u obnovení černošického
Sokola, dlouhá léta byl starostou naší jednoty. Svou činnost pro podporu Sokola a jeho
ideálů neomezil jen na Černošice, ale neúnavně pracoval v Župě Jungmannově, dlouhá léta pomáhal s organizací sokolských
sletů. Bratře Karle, přejeme Ti hodně zdraví,
energie a životního elánu do dalších let.
Sokol Černošice
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Stát podporuje
výsadby stromů
Víte o nějakém místě v naší obci, které by mohlo sloužit k odpočinku, zastavení či setkání, ale
„něco“ tomu chybí? Možná příjemný stín, šumění listů a zpěv ptáků? Zřejmě by to tedy chtělo
tam vysázet „pár“ stromů? Rádi byste vy sami
nebo třeba společně se svými sousedy přiložili
ruku a rýč k dílu? Pak je právě pro vás připraven
státní příspěvek určený na výsadby stromů.
O tom, že stromy mají zásadní význam pro
naše životní prostředí a pro náš spokojený život,
snad již není třeba nikoho přesvědčovat. Nově
vystupuje do popředí jejich schopnost regulovat
teplotu a příznivě ovlivňovat mikroklima. Sázení
stromů je vlastně jedno z mála vcelku snadno
realizovatelných a účinných opatření v boji s nepříznivými následky probíhající klimatické změny. Státní fond životního prostředí podporuje
komunitní výsadby zeleně, aby sázení stromů
zpřístupnil co nejširšímu okruhu zájemců. Podporu lze získat na výsadbu několika nebo několika desítek stromů na vhodných, veřejnosti přístupných místech v obcích a městech. Takový
malý a jednoduchý projekt může iniciovat v zásadě kdokoli – jednotlivci, skupiny občanů, místní
spolek, podnikatel nebo obec.
Z Národního programu Životní prostředí je aktuálně možné získat podporu 20 až 250 tisíc korun na výsadby stromů. O dotaci může požádat
jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která má
prokazatelný vztah k místu realizace projektu.
Lze získat 1 500 až 4 000 korun (dle velikosti
sazenice) na listnatý strom určený k výsadbě.
Příspěvek kryje, kromě nákupu samotné sazenice, náklady související s výsadbou, tedy substrát, kotvení, ochranu kmene stromu apod. Je
velmi důležité, aby stromy byly nejen vysazeny,
ale aby byla zároveň zajištěna jejich co nejdelší
životnost, proto se k příspěvku na každý strom
automaticky připočte 1000 korun na pořízení
zařízení na zálivku a až 50 tisíc korun na zajištění
odborného dohledu nad plánováním a realizací
výsadeb. Tento odborník zároveň zajistí tzv. rozvojovou péči, tedy zejména správný řez stromu
v prvních třech letech po výsadbě. Příspěvek
naopak není určen na samotnou práci spojenou
s výsadbou a pořízení nebo pronájem nářadí
nebo strojů – toto je „vklad“ místní komunity,
který zajistí také vřelejší vztah občanů k vysazeným stromům.
Stromy lze vysazovat v obcích i mimo ně (to
ale pouze do konce tohoto roku), a to na veřejně
přístupných místech, případně ve vnitroblocích
bytových domů. Sázet lze i na pozemcích, které
nejsou přímo ve vašem vlastnictví, pokud s tím
vlastník pozemku souhlasí. Součástí dokumentace k dotační výzvě je také jednoduchý manuál
pro výsadby a péči o stromy. V rámci jednoho
katastrálního území může jeden žadatel podat
jen jednu žádost. Veškeré detailní informace
o možnostech podpory lze získat na webových
stránkách Státního fondu životního prostředí:
www.sfzp.cz.
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Proč nekrmit kachny pečivem
Pokud se při procházkách kolem Berounky
rádi kocháte pohledem na kachny, lysky a labutě a pokud jim občas nosíte na přilepšenou
staré pečivo, vězte, že svým oblíbeným ptákům
škodíte. Pečivo totiž do jídelníčku ptáků nepatří. Vím, že zejména s dětmi je to velká zábava
– hodíte kousek rohlíku, kachny se slétají a připlouvají, soupeří mezi sebou. Jenže zatímco
my se bavíme a myslíme si, že zvířata zachraňujeme od hladu, způsobujeme jim velké problémy. Pečivo obsahuje nežádoucí sůl, kvasnice a často zárodky toxických plísní, nejsou
v něm živiny a vitamíny, které ptáci potřebují.
Pečivo jim může způsobit zažívací potíže a mlá-

ďatům dokonce růstové vady. Ptáci si s žaludky
plnými pečiva odvykají hledat svou přirozenou
stravu a ztrácejí své instinkty.
Chcete-li ptákům pomoci překonat náročné
zimní měsíce, vezměte s sebou raději kukuřici,
hrách, cizrnu, hlávkový salát, listy kedlubny,
květáku, slupky od mrkve apod. anebo kupte
granule pro vrubozové ptáky (viz tabulka). Samozřejmě v přiměřeném množství, aby se nám
z břehů Berounky nestala skládka. Děti to jistě
pochopí, určitě nechtějí, aby kačenky bolela
bříška a měly zdeformovaná křídla, která by jim
znemožňovala létat.
Daniela Göttelová

ANO

NE

Obiloviny (pšenice, oves, žito a další)

Kořeněné, slané, sladké, mastné potraviny

Hrách, cizrna, kukuřice – čerstvá, rozmražená, nemusí být vařená

Zbytky jídla

Salát, listová zelenina, vařené brambory

Plesnivé, zkažené potraviny

Odřezky nebo slupky ze zeleniny

Krmivo s ostrými hranami, které by mohlo
ptákům poranit jícny

Speciální granule pro vrubozobé ptáky

Příliš mnoho jídla na jednom místě

Michal Slezák

zdroj tabulka - www.birdlife.cz, Česká ornitologická společnost
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Dia de los Muertos se opět vydařil
První listopadovou neděli se to ve Sportparku
Berounka hemžilo kostlivci a krásnými Catrinami při oslavách dne mrtvých, tedy mexického
svátku Dia de los Muertos. Původní holá louka doslova rozkvetla a zářila do dáli barevností
a dobrou náladou.
Pro děti jsme, ve spolupráci s černošickým
klubem Beránek, připravili dílničky, ve kterých
si mohly vyrobit květinovou čelenku, pomalovat tradiční cukrovou lebku a na malou lodičku
z bambusu napsat vzkaz jako vzpomínku na ty,
kteří nás již opustili. V mexickém bistru se podá-

valo lehce pikantní chilli con carne, dýňová polévka, typické nachos a různé sladké dobroty,
po kterých se jen zaprášilo.
Všichni, kdo s námi zůstali až do setmění, se
s námi vydali průvodem na stezku přes lávku,
kde jsme za veselých tónů mexických písní poslali po vodě vymalované lodičky se zapálenou
svíčkou a s milou vzpomínkou na ty, kteří již jsou
na druhém břehu. Pro všechny poutníky byla za
mostem připravena ochutnávka tradičního mexického sladkého chleba.
Ačkoliv nás počasí do poslední chvíle napína-

lo, během odpoledne se umoudřilo a celý večer
nám pak zpříjemnily na listopad nezvykle vysoké
teploty a jasná obloha. Abychom si i my živí mohli užít vzpomínky na takový krásný večer, připravili jsme pro všechny návštěvníky fotokoutek, kde
se mohli vyfotit jako Miguel, mama Imelda anebo
El Mariacchi z filmu Coco. Za krásnou fotodokumentaci patří velký dík Michalu Strejčkovi, fotografie si můžete prohlédnout na facebooku. Kdo
se už nyní těší s námi na další ročník?
Bára Nováková

2x foto: Michal Strejček

-- Večer se nesl v mexickém duchu. --

Houby a houbičky v Mokropeské školce
V letošním roce nás příroda překvapila obrovskou úrodou hub. Houby rostly prakticky všude.
Třeba i na zahradách obytných domů. Kdo zašel
do lesa, vracel se domů téměř vždy s plnými košíky. A tak jsme ve školce vyhlásili soutěž o nejlepší recept z hub.
Kdo se chtěl zúčastnit, připravil doma jakýkoliv pokrm z libovolného druhu hub, který přinesl do školky. Do soutěže se přihlásily i děti ze
školky. Mysleli jsme především na ty, kteří houby
nejedí. A tak třída Zeleňásků připravila muchomůrky z rajčátek a sýra, jahod a maršmelounů,
malin a sýrových tyčinek a hříbečky z kulatých
sušenek a piškotů.
Odpoledne ve školce jsme společně všechny
soutěžní dobroty ochutnávali a hodnotili. Všechny děti a jejich rodiče byli porota a vybírali, který
houbový recept je ten nej. Paní kuchařka jim
k tomu uvařila kafíčko a čaj a odpoledne nám

velmi příjemně utíkalo. Sešla se spousta zajímavých dobrot. Houbovo cuketové placičky,
krkonošský houbovec, houbový Kuba, houbové
řízečky, naložené houbičky, hubník, houby zapečené s čočkou a dýní, houbový koláč, japonské houbové taštičky a od maminky, u nichž se
houby nejedí, žampiony jako živé z pusinkového
těsta.
Hodnocení bylo velmi složité. Vybrat ten nej
recept bylo hodně těžké, všechno bylo moc
dobré. Nakonec ochutnávači obodovali nejvyšším počtem bodů japonské houbové taštičky
Gyoza. Na dalším místě skončil houbový Kuba
a houbovo cuketové placičky. U dětí měly největší úspěch jahodové muchomůrky a sušenkové hříbečky.
Děkujeme všem maminkám, že se soutěže
zúčastnily a našly si čas, aby do soutěže něco
připravily. Bez nich by se to neobešlo.

Výstava hub
Společně s ochutnávkou jsme uspořádali
i výstavu opravdových hub, které den předem
v lese nasbírala paní učitelka. S dětmi jsme je
poté zasadili do květinových truhlíků, aby si je
každý mohl dobře prohlédnout. K vidění byla
spousta druhů hub jedlých, ale také houby nejedlé, anebo dokonce i jedovaté. Suchohřiby,
hřiby smrkové, pýchavky, kozáci, křemenáče,
muchomůrky růžovky, bedly velké, holubinky,
ryzec, pavučinec, václavky, třepenitky, kuřátka,
čirůvky, muchomůrky červené, ty se dětem líbily
nejvíce, a muchomůrky zelené.
Celé odpoledne se všichni báječně bavili
a velmi příjemně nám uteklo. Těšíme se na další
akci a společně strávené odpoledne.
Kateřina Mandová
ředitelka MŠ Černošice Topolská
www.mokropeskaskolka.cz
2x foto: archiv MŠ Topolská
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Karlická na ledě
Tak jako již v minulých letech se naše třídy nejstarších dětí účastní kurzu
bruslení na našem zimním stadionu. Zájem rodičů i dětí ze tříd Krtečků
a Lvíčat byl velký. Celý kurz probíhá od října do prosince.
Tréninky vedou vždy tři velmi zkušení trenéři a snaží se, aby každá hodina byla pro děti zábavná. Bruslení bylo pro některé v začátcích velmi
náročné, hodně pádů a natlučených kolínek, ale díky našim trenérům se
děti na každé bruslení těší a my vidíme velké pokroky, které od října již udě-

laly. Ze začátku některým dětem byly nápomocné hrazdičky, ale postupem
času získávají na ledě větší jistotu a stabilitu.
S těžkými batůžky nám ochotně pomáhají rodiče z obou tříd, kteří nám
je na stadion vozí, a pomáhají i se zavazováním bruslí. Těm patří velké poděkování! Věříme, že i následující lekce budou takto vydařené a děti budou
nadále chodit na tréninky s úsměvem. Bruslení se u nás stává pravidelným
kurzem. Letos je to již 3. ročník a my jsme moc rádi, že tuto možnost pro
naše děti můžeme využívat.
Klaudie Filípková, učitelka třídy Krtečků

2x foto: archiv MŠ Karlická

Předvánoční tvoření v DPS

Mravenčí lampionový průvod

Kdy: 13. prosince v 9.30
Kde: DPS
Mokropeská mateřská škola srdečně zve všechny seniory na
předvánoční posezení spojené s vyráběním. Za pomoci dětí
si velmi jednoduchou technikou vyzdobíte pěknou vánoční
dekoraci. Veškerý materiál je pro vás zajištěn. Na účastníky čeká malé pohoštění a příjemná předvánoční atmosféra.
Akce se bude konat v Domě s pečovatelskou službou na
Vráži, v pátek 13. prosince od 9.30 hodin. Akce se mohou
zúčastnit i senioři, kteří nežijí v DPS. Už se na vás s dětmi
těšíme.

Letos se opět uskutečnil každoroční Svatomartinský lampionový průvod
v čele s Martinem na koni. Na půvabnou
událost plnou světélek jsme se sešli v sobotu 9. listopadu, tradičně u lávky pod
černošickým nádražím. Přestože tento
rok se podobné akce konaly v okolních
obcích ve stejný den, na černošický průvod se nezapomnělo a shromáždila se
nás zase pěkná řádka.
Naštěstí i počasí se nakonec umoudřilo, a tak se celé procesí malých i větších světlušek mohlo vydat v závěsu za
skutečným Martinem na koni a cestu
nám ukazovaly rozsvícené lampion-

Kateřina Mandová, ředitelka MŠ Černošice Topolská

Prosinec
v MC Mraveniště
• 6. 12. Anděl, čert a Mikuláš
• 13. 12. Svícen
• 20. 12. ZAVŘENO
• 27. 12. ZAVŘENO
Za Mraveniště vám přejeme krásné Vánoce a šťastný
nový rok.
V lednu se na vás budeme těšit opět od 3. 1.
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.
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ky a lucerničky. Na návsi v Lipencích
u ořechu si pak účastníci zazpívali svatomartinské koledy v doprovodu kytar,
dle tradice jsme se podělili o výborné
domácí rohlíčky a v chladném podzimním večeru se zahřáli čajem a svařeným
vínem. Děti ještě rozsvítily malými světélky mravenečka a pomalu nastal čas
vrátit se tmou domů do tepla.
Děkujeme všem, kteří s námi přišli
strávit příjemný podvečer, a těšíme se
za rok zase na viděnou! Poděkování
patří také městu za to, že Mraveniště
podporuje.
www.mcmraveniste.cz
Ilustrační foto: archiv MC Mraveniště
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Krátké zprávy
ze základní školy
• první čtvrtletí školního roku 2019/2020 je za
námi, v listopadu proběhla pedagogická rada
i třídní schůzky
• první stupeň se plně vrhnul na bruslení a některé třídy už zvládly i různé předvánoční výlety
• družinu navštívil kouzelník Reno
• 14. listopadu proběhl tradiční podzimní sběr
papíru
• i v rámci vyučování jsme si připomněli třicet let
od sametové revoluce
• naši školu navštívili pamětníci paní Špaldoňová a pánové David, Dousek a Látal, aby s dětmi
diskutovali o životě za minulého režimu
• škola hostila výstavu Stopy totality, vernisáž
pro veřejnost si vzali na starost žáci šestých tříd
• škola i školní družina se opět zúčastní Mikulášských trhů, kde budeme prodávat výrobky
a vybírat na dárky pro děti z dětských domovů
a pěstounských rodin – PŘIJĎTE NÁS PODPOŘIT!
Michaela Šlesingerová, tisková mluvčí školy

Vernisáž výstavy Stopy totality
V říjnu a listopadu vystavovala naše škola příběhy z projektu Stopy totality. Jedná se o panely,
které zapůjčuje společnost Cesta tam a zase
zpátky a které zobrazují osudy rodin i jednotlivců
postižených minulým režimem. Příběhy zpracovali žáci a studenti základních a středních škol.
Výstava byla primárně určena pro naše žáky,
ale v jednom listopadovém týdnu jsme ji otevřeli
i pro veřejnost. Vernisáž se konala v úterý 12. listopadu a jejího moderování se ujali žákyně a žáci
šestých tříd Amélie Klajmonová, Terezie Šmídová, Dominik Ingr, Alex Marek a Martin Veber.
Sami si připravili scénář a návštěvníky výstavou
profesionálně provedli. Jak řekla moderátorka
Terka, připomínat si osudy těchto i jiných „zapomenutých“ lidí je důležité, protože se z nich
snad poučíme a nedopustíme, aby se jim naše
osudy jednou podobaly.

3x foto: archiv ZŠ Černošice

-- Vernisáž výstavy Stopy totality moderovali šesťáci. --

Lidský řetěz pro městskou
knihovnu
Dne 6. listopadu se naše školní družina zúčastnila akce stěhování městské knihovny.
Cílem bylo pomoci městu Černošice a přestěhovat městskou knihovnu do nové krásné radnice. Akci podpořili rodiče, děti a mnoho dalších
občanů města, ale také my se školní družinou.
Úkolem bylo vytvořit lidský řetěz dlouhý alespoň
150 metrů ze staré knihovny do nové. Knížky se
pomocí lidského řetězu postupně přemístily na
určené místo. Při akci také asistovali hasiči, vysílačkami koordinovali přesun knížek. Děti akce
moc bavila, knížky se přesunuly na určené místo rychleji, než se očekávalo. Během přestávky
jsme dostali malé občerstvení, které přišlo všem
vhod. Po ukončení akce jsme si prohlédli novou
knihovnu, měli jsme radost, že se akce vydařila.
Nová knihovna bude krásné prostředí, které určitě přiláká mnoho nových čtenářů.
Velké poděkování patří všem zúčastněným
dětem, které se dobrovolně přihlásily a přispěly
tak dobré věci.

Vánoce pro školní knihovnu
Milí rodiče a přátelé školy,
i v letošním roce probíhá v naší škole akce na
podporu čtení – Vánoce pro školní knihovnu.
Každý, kdo má zájem se zapojit, může školní
knihovně (a tedy všem žákům naší školy) darovat
knihu.
Letos bychom se rádi zaměřili hlavně na žáky
druhého stupně, pro které je zatím nabídka knih
ve školní knihovně omezená. I přesto počet
starších čtenářů mírně roste, což nás těší. Zapomínat samozřejmě nechceme ani na mladší
čtenáře.
A jak se zapojit?
Na stránkách školy – v záložce KNIHOVNA
– najdete seznam knih, které si naši žáci přejí
v knihovně najít. Kteroukoli z nich pak rádi převezmeme v knihovně nebo prostřednictvím třídního učitele.
Dárcům předem děkujeme.
Petra Mierzwová, školní knihovnice

Drahomíra Kocourková, vychovatelka

Michaela Šlesingerová, pedagog

Veselá podzimní olympiáda
-- Lidský řetěz k přestěhování městské
knihovny děti nadchl. --

V měsíci říjnu v naší družině probíhala Veselá
podzimní olympiáda, které se zúčastnily téměř
všechny děti navštěvující školní družinu. Počasí
nám přálo, tak nám nic nebránilo chodit na školní hřiště, kde vše probíhalo. Olympiádu pořádáme již několikátým rokem a děti to moc baví.
Koho baví fyzická aktivita, tak byl určitě spokojen s disciplínou chůze-běh na lyžích, kdo je zase
manuálně zručný, určitě se našel v disciplíně
přenášení kostek cukru. Na rychlost i šikovnost
byla zaměřena zase disciplína labyrint. Všechny
výsledky jsou pečlivě zapisovány a děti s nimi obcházejí všechna stanoviště, která mají na starosti
paní vychovatelky. Po absolvování všech disciplín
děti odevzdají kartičku své paní vychovatelce a ta
vše vyhodnotí dle daných kritérií.
Děti byly za svou účast náležitě odměněny. Již
teď se těší na další podzimní olympiádu a nové
soutěže.
Za školní družinu Radka Kozumplíková a Ivana
Cullen, vychovatelky

-- Lyžování na Veselé podzimní olympiádě -19

-- Den seniorů – akce za účasti téměř
70 seniorů --
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Pojďte do toho s námi!
Kdo před dvěma týdny zavítal na slavnostní
otevření nové radnice, mohl zhlédnout taneční vystoupení v podání černošických patriotek. Dámy se ho zhostily s nadšením a s grácií a myslím, že mnohým z přítomných ten den
značně vylepšily náladu. Šlo o jednu z akcí,
která získala podporu Fondu Černošice.
Od května, kdy byl Fond Černošice oficiálně
založen, podpořil již několik zcela různorodých
aktivit a projektů spojených s naším městem. Do
prvního grantového kola bylo přihlášeno 15 projektů v celkové výši 545 000 korun. Po vyhodnocení přihlášek bylo rozděleno 309 000 korun
mezi 12 úspěšných žádostí.
Finanční podporu tak například získala skupina historického šermu Alotrium na nákup vybavení a k úhradě pronajatých prostor či II. ročník
Černošice meeting 2020, jehož letošní již proběhlý první ročník ukázal potenciál akce spojený
s propagací atletiky mezi černošickou komunitou
a mládeží. Peníze také putovaly na víkendové
tréninky atletiky pro veřejnost nebo tvůrci Černošických Zpráv, zpravodajství zaměřeného na
informování o komunitním a společenském dění
v našem městě pohledem nastupující generace.
Mezi další Fondem oceněné aktivity a akce
patří také Mezinárodní den seniorů, Florbal pro
černošické děti, kde peníze šly na potřeby florbalového oddílu SK Alien Nations, nebo tradiční
Letní kino Černošice. Protože oceňujeme aktivní
přístup a osobní iniciativu, která může být vzorem
i pro ostatní, peníze jsme poslali také na Mokropeský masopust nebo jako příspěvek do Akademie Černošice, do Sokola na doplnění nových
kluboven o stoly a židle nebo organizátorům Kurzu chovu včelích matek.
Máte projekt? Dejte nám o něm vědět
Pokud se ptáte, zda by bylo možné získat
podporu i pro vaše vlastní projekty, pak věřte, že
budeme velice rádi, když nám o nich dáte vědět.
Fond Černošice vznikl aktivitou občanů, kteří
vidí potřebu aktivně spoluvytvářet naši komunitu.
Původně vznikl díky entusiasmu několika místních patriotů, kteří se potkali při akci na podporu
stavby Haly Věry Čáslavské. Ti byli prvními, kdo
finančně přispěli. Následovalo vytvoření pracovní
skupiny fondu.
Staňte se dárcem. Stačí i stokoruna ročně
Nyní jsme u fáze dvě, kdy bychom byli rádi,
aby se do projektu zapojili i další, větší či drobní,
podporovatelé. Počty jsou to jednoduché. Kdyby
každý občan Černošic přispěl ročně stokorunou,
fond by mohl ročně rozdělovat 700 tisíc korun na
projekty, které jsou opět pro černošickou komunitu.
Pokud se vám naše myšlenka líbí a máte chuť
se zapojit – ať už coby dárci nebo organizátoři
a realizátoři nových projektů a aktivit v Černošicích, není nic jednoduššího. Pojďte do toho
s námi!
Více informací o Fondu, jeho poslání a veškeré
potřebné kontakty najdete na:
https://fondcernosice.cz/
Za Fond Černošice Tomáš Kratochvíl
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-- Sokol – nově vybavená klubovna rozšiřuje nabídku prostor pro pořádání komunitních
a vzdělávacích akcí -Představujeme členy správní rady Fondu Černošice. Správní rada má na starosti provoz fondu,
fundraising a realizaci pilotních projektů. Pokud
vás zajímá, jaká byla jejich motivace do Fondu
společně jít, co je v Černošicích baví a co jim
tu chybí, přečtěte si odpovědi šesti z nich - sedmým je autor tohoto článku.
Jan Fara – Dnešní doba na jednu
stranu přináší mnoho technických
vymožeností, ale současně bere příležitosti se více společně bavit a žít
přirozeným sousedským životem.
Doufám, že díky Fondu Černošice
dokážeme oslovit a poznat jednak ty z vás, kteří
mají zájem něco pro druhé organizovat, a zároveň
i ty, kterým dělá radost místní projekty podporovat.
Kromě unikátní polohy má naše město tu výhodu, že
v něm žije spousta schopných lidi, které je radost
potkávat. Byla by škoda další podobné nepoznat
a nevyužít jejich nápady.
Jan Spáčil – Před nastěhováním
do Černošic jsem dvacet let bydlel
v Praze, kde mi scházela sousedská
a občanská soudržnost, vinou toho
jsem ji také nikdy nepovažoval za
svůj domov. Možnost zapojit se do
občanského života v Černošicích, a to navíc formou
komunitního nadačního fondu, tedy do projektu, který má sousedskému soužití napomáhat, je pro mě
bez přehánění splněné přání, které přispívá k tomu,
že se v Černošicích cítím doma.
Myslím, že Černošice jsou nádherné, což si asi více
uvědomí právě člověk, který má srovnání se životem
jinde. Žije tu spousta skvělých lidí, děje se řada zajímavých věcí, jen se o nich možná občas málo ví.
Často slýchávám, že Černošicím chybí jedno přirozené centrum, například náměstí, které by bylo přirozeným místem setkávání všech, ať už jsou z Mokropes, Vráže či starých Černošic, a je na tom asi něco
pravdy. Věřím však, že i působení Fondu vedoucí
k novým projektům podporujícím sousedský život
či umožňující stávajícím občanským aktivitám ještě
se posunout a více se zviditelnit a též výsledná lepší
informovanost, co všechno se v Černošicích děje
a čeho se mohu jako Černošičák účastnit, může tento černošický hendikep vynahradit a třeba též někdy
v budoucnu přispět k jeho vyřešení.
Jana Paďouková – Jako černošickou patriotku mě myšlenka Fondu
prostě nadchla. Očekávám od něj
podporu stávajícím a pomoc při tvor-

bě nových aktivit. Co mě na našem městě baví?
Rozhodně spolupráce ve spolcích a poznávání nových pracovitých a inteligentních lidí. Jsem nadšená
z práce mokropeské školky pro veřejný prostor, který je dětmi vyzdoben pro všechny velké příležitosti.
Například na Velikonoce ke stávajícím vejcím přibylo
dalších tři sta, takže velikonoční strom byl nakonec
ozdoben asi tisícovkou kraslic. Kdo to má? Co mě
naopak mrzí, je malá aktivita místních obyvatel při
stávajících akcích, pocit sounáležitosti a hrdosti na
to, co již máme.
Jiří Pavlíček – Věřím v ohromný potenciál komunitní aktivity, a proto mi
přišlo úplně samozřejmé se aktivně
zapojit do tvorby Fondu Černošice.
Kvalita života v našem městě je na
skvělé úrovni. Máme dobrou infrastrukturu, blízkost centru Prahy, rozmanitou společenskou strukturu obyvatelstva. Krajina je nádherná
a plná pozitivní energie. To, co bych si přál, je, abychom se více věnovali rozvoji města do budoucna.
Digitalizace, rychlostní internet, vzdělání ve školách
i to mimoškolní a infrastruktura včetně sdílených prostor pro podnikání studentů až seniorů zde chybí.
Všeho lze dosáhnout skrze aktivní zapojení našich
spoluobčanů. Je to jen na nás.
Markéta Rysová – Zásadní předností Černošic je jejich elegantní
urbanistický komplex zasazený do
krásné přírody a inspirující společenství zajímavých lidí. Černošice představují unikátní lokalitu, jejíž možnosti
ale zatím nejsou zcela využity. Pokládám za osobní
výzvu pomoci jejich potenciál rozvíjet zejména propojením tvůrčích schopností jeho aktivních obyvatel.
Co mi tu vadí? Například nešťastný komplex provozoven při vjezdu do města, který omezuje využití řeky
Berounky a přilehlých ploch jako místa přirozeného
setkávání obyvatel.
Radek Musil – V Černošicích se
koná řada prima akcí, mnoho z nich
je ale financováno na úkor rodinných
rozpočtů organizátorů. Možná by jich
bylo víc, kdyby na to bylo. Byl bych
rád, aby Fond umožnil aktivním lidem
organizovat podniky, které by lidi nejen bavily, ale zároveň i spojovaly. Nepřemýšlím o tom, co tu máme
lepšího než jinde. Myslím, že bohatě stačí pomoci
tomu, aby se tu příští rok žilo lépe než loni.

z města a okolí

Svatomartinská slavnost v Jednom stromě
Tentokrát se to svatému Martinovi skoro povedlo. Na bílém koni přijel jen o den později, tedy
12. listopadu. Komunitní škole Jeden strom to
ale přišlo vhod, protože tradiční svatomartinskou
slavnost uspořádala v pondělí 11. 11. venku.
Slavnost tak sice provázela zima, ale nikoli sníh
a déšť. Děti s rodiči mohli společně zhlédnout
v podání divadla Pruhované panenky představení o svatém Martinovi, napéct povidlové rohlíčky a vydat se s průvodem světel na pozemek
k řece, kde na ně čekalo rozdávání polévky
a návštěva se zpěvy až z dalekého Tibetu.

Připomínka svátku svatého Martina má pro
nás v období podzimu a s blížícím se adventem
důležitý význam. Změny v přírodě, chlad i ubývání světla nás vedou k vnitřnímu zklidnění. Obracíme svou mysl sami k sobě a často rozjímáme. Je
to období, kdy bychom měli zaměřit pozornost
na všechny blízké a potřebné, stejně tak, jako to
dělal svatý Martin.
Učíme děti v tomto čase chápat slova soucit,
empatie, pomoc a podpora. Naučit se nelitovat,
ale vyjádřit v pravý okamžik skutkem, že cítíme
potřebu sdílet a podat pomocnou ruku tomu,

Na konci října se po celém světě slaví mezinárodní den stromů. Tradice tohoto svátku
sahá až do 19. století do USA. V Česku se
poprvé slavil na začátku 20. století díky Svazu
spolků okrašlovacích. Po sametové revoluci
jeho tradici oprášil ředitel Botanické zahrady
UK Václav Větvička. Organizace Jeden strom
má ve svém názvu STROM, a tak není divu,
že i my si mezinárodní den stromů připomínáme. Tentokrát proběhl celodenní projektový
den na toto téma v pondělí 21. října v Komunitní škole Jeden strom v Černošicích. Děti
měly možnost vybrat si z 6 nabízených dílen,
které byly zaměřené na ochranu přírody, pochopení ekosystému lesa, studium stromů
a jejich života. Nechyběla ani dílna výtvarná
a dramatická. Závěrečné sázení stromů na
odpoledním setkání s rodiči jsme věnovali památce naší zesnulé spolužačky.
Alena Laláková, Jeden strom

Kalendář černošických akcí na rok 2020
Plánuje váš spolek, organizace, oddíl nebo vy osobně na rok 2020 uspořádání kulturní, společenské nebo sportovní akce? Pokud chcete, aby se o ní dozvědělo co nejvíce lidí, a máte
zájem zveřejnit o této události konkrétní informace v kalendáři akcí na webu města, zašlete nám,
prosím, podklady (datum a název akce, místo konání a podrobný popis), na email Pavla.Novackova@mestocernosice.cz. K informaci přidejte i mailový či telefonní kontakt na pořadatele.
Pavla Nováčková, Úsek kultury

Malba na porcelán
Kdy: 8. prosince
Kde: ZUŠ
Základní umělecká škola zve na předvánoční
setkání, workshop Malba na porcelán s Hankou
Vinklárkovou. Na workshopu si můžete namalovat tradiční technikou porcelánový hrnek nebo
misku.
Workshop proběhne v neděli 8. prosince v sále
hlavní budovy ZUŠ Černošice, bude trvat 2,5 hodiny. Cena je 100 korun na osobu, porcelán se
hradí zvlášť na místě, kus za 30 korun. Připraveno
bude i občerstvení.
Workshop má omezenou kapacitu 35 míst, je
nutno si jej zarezervovat na tel: 776 085 773.
Těšíme se na studenty ZUŠ, jejich rodiče, sourozence a přátele školy.
Hanka Poislová

Alena Laláková, Jeden strom
FOTO: archiv Jednoho stromu

Mezinárodní den stromů
FOTO: A. Taliánová

kdo to potřebuje, je umění, které si v tomto období dovolujeme osvojovat. U nás je takovým
skutkem rozdělení se o svatomartinský rohlík
a podání misky s polévkou. Může se to zdát
málo, ale pro nás to má symbolický a rituální
význam.
Zkuste si takové rituály do života s dětmi také
vnést a nejen v čase adventu někoho obdarujte
nebo se s ním podělte o kus „vašeho rohlíku“.
Děkujeme.

Představení
nového skateparku
veřejnosti
Kdy: 16. prosince v 19.00
Kde: Komunitní centrum MaNa
Vážení spoluobčané,
rádi bychom vás pozvali na veřejnou debatu
se zástupci města i veřejnosti o modernizaci
a budoucnosti místního skateparku. Ta proběhne v pondělí 16. prosince od 19:00 v komunitním centru Mana (Komenského 2018,
Černošice). Pracovní skupina zde představí
dostupné podkladové materiály k možné rekonstrukci (vizualizaci nového skateparku,
hlukovou studii, akustické srovnání plechového a betonové skateparku atd.).
Za Skatepark Černošice
Michal Trešl

Foto: archiv H. Vinklárkové
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Novinky ze ZUŠky
Dozvuky Černošického běhu
Jak jsme již informovali v minulém vydání IL, ZUŠ
si velmi cení částky, kterou organizátoři Černošického běhu věnovali letos právě naší škole. A o to
větší máme radost, že už můžeme ukázat, co
jsme za peníze pořídili – ve škole vznikla skutečně rozsáhlá sbírka bicích nástrojů, které budou
využity ve všech oborech, a příští rok se mohou
účastníci těšit na běh za zvuků cajonů, šamanských bubnů a bong. Děkujeme!

Stalo se
Kromě standardní výuky naši žáci vyjíždějí na řadu
zajímavých koncertů, vystoupení, absolvují různé
workshopy a také reprezentují školu na akcích
města Černošice.
V pátek 8. 11. 2019 žáci hudebního oboru –
konkrétně klavírní třídy Marie Heczkové a flétnové
třídy Ilji Lochmanna doprovodili vítání občánků.
V sobotu 9. 11. 2019 se v podkroví Spolkového domu v Rudné, Hořelici uskutečnil workshop
malby akrylovými barvami. Tento workshop byl
pod vedením Barbory Tiché a Michaely Vévodové. Účastníci kurzu se sešli v hojném počtu
a dobré náladě. Lektorka Míša všechny zúčastněné seznámila s problematikou malby akrylovými
barvami. Započali jsme teorií s názornými ukázkami způsobu malby a reprodukcemi známých děl.
Společně jsme se dali do díla, nanášením husté
pasty širokými štětci jsme vytvořili základ obrazu
– zvětšeniny zátiší tvořeného přírodninami. Všichni účastníci si své zátiší mohli vybrat libovolně. Vrcholem malby se staly detaily malované tenkými
štětci. Zátiší se vydařila a všichni odcházeli domů
s pocitem dobře vykonané práce.
Za VO Barbora Tichá

V neděli 10. 11. 2019 děvčata Pramínku doprovodila slavnostní otvírání nové černošické
radnice a neméně slavnostní odhalení pamětní
desky Františky Plamínkové na nové knihovně.
V knihovně je taktéž umístěna výstava prací žáků
FOTO – škola vidění.
foto: Barbora Tichá

-- Workshop akrylovými barvami -22

FOTO: Ivan Látal

-- Dozvuky Černošického běhu --

Advent v ZUŠ
Výtvarný obor zve žáky i rodiče na workshop malby akrylovými barvami, který proběhne v sobotu
7. prosince od 14. hod. v budově ZUŠ.
Folklorní soubor Pramínek zve na tradiční koledování u Mokropeské kapličky, které proběhne na druhou adventní neděli 8. prosince od
17. hod. Letos se můžete těšit na ukázku z programu vánočních písní a koled z valašsko-lašského
pomezí. Celý vánoční program potom Pramínek
předvede o týden později, v neděli 15. prosince
od 17. hod. v kulturním sále na Vráži.
ZUŠ vás zve na koncert Doteky Vánoc, který
proběhne v sobotu 14. prosince od 16. hod.
v kulturním sále na Vráži a kde se představí především hudební obor včetně pěveckého sboru Tutte
Le Note. Zároveň vás také zveme na již tradiční
adventní setkání na zahradě školy, které proběhne v pondělí 16. prosince od 16. hod. Můžete
se těšit nejen na hudební a výtvarné zážitky, ale
i popovídání u horkého čaje či punče.
Oddělení FOTO – škola vidění zve všechny
děti, rodiče a příznivce na projekci prací žáků,
která proběhne ve středu 18. prosince od
18. hod. v domečku.

Přejeme vám klidný advent, krásné Vánoce
a vše nejlepší do nového roku.

Tutte Le Note – na zámku, domě,
Vráži i v Karlíku
Prosinec bývá pro dětské pěvecké sbory příležitostí prezentovat výsledky své podzimní práce
před rodinou a přáteli i širší veřejností. Proto vás
srdečně zveme v sobotu 30. listopadu od 13 hodin, kdy zazpívá koncertní oddělení již tradičně
na adventních trzích v 1. patře dobřichovického
zámku. Další sobotu, 7. prosince se představí
naši nejmenší – přípravka Černošice – na dvou
místech našeho města – dopoledne, v 11 hodin,
v bývalém městském úřadě v Riegrově ulici aka
Vánočním domě a ve 13.15 na náměstíčku na
Vráži, kde tou dobou budou probíhat Mikulášské
trhy. Těsně před Vánoci, v sobotu 21. prosince
od 16 hodin, můžete navštívit náš předvánoční
koncert v kostele sv. Martina a Prokopa v Karlíku,
kde se setkáte se zpěváčky ze všech oddělení
a s pozvanými hosty pod vedením uměleckého
vedoucího Martina Vydry.
Simona Kysilková Šnajperková, TUTTE LE NOTE
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Foto: archiv autorky

Výlet se Sokolem
Letos již potřetí organizovala věrná garda Sokola výlet pro černošické
seniory. Tentokrát 15. října do Liberce. Vyjeli jsme lanovkou na Ještěd, ale počasí nám nepřálo. Byla hustá mlha a silný vítr. A tak jsme si
očekávaných výhledů z restaurace z vysílače Ještěd neužili. Zato se
ale vydařila pěší trasa z Ještědu do Horního Hanychova.
Pak jsme si prohlédli centrum Liberce. Všechny zaujal zejména
interiér a exteriér liberecké novorenesanční radnice a částečně hrázděné Valdštejnské domky. Počasí se nakonec umoudřilo a Liberec
se s námi rozloučil krásným pohledem na Ještěd s vysílačem.
Helena Randlová
23
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Baletní výuka
Od ledna bychom rádi nabídli výuku baletu pro
širokou veřejnost. Lektorkou je Michaela Wenzlová, baletka Národního divadla, která tam též
vyučuje. Michaela Wenzlová vyučuje v Černošicích balet od září svěřence oddílu Krasobrusle
Černošice. Děti si ji moc pochvalují.
Výuka bude probíhat od ledna 2020, a to
vždy ve středu od 16 do 17 hodin v horní tělocvičně sokolovny. Cena je 150 korun za hodinu.
Upřednostňujeme pravidelnou docházku v rámci předplatného se slevou.
Přihlášky posílejte na mail: baletcernosice@
gmail.com. Informace ohledně organizace výuky získáte na telefonu: 777 910 470.
Daria Čiháková, Krasobrusle Černošice

Nejlepší gymnastky ČR opět v Černošicích-Mokropsech
Foto: Pavel Ponížil

Kdy: 7. a 8. prosince
Kde: Hala Věry Čáslavské
Za pár dnů odstartuje letošní LIGA ŽEN VE
SPORTOVNÍ GYMNASTICE 2019. Obdobně
jako před rokem proběhne ve dnech 7. a 8.
prosince 2019 v Hale Věry Čáslavské v Černošicích-Mokropsech letošní Extraliga, I. liga
a II. liga družstev sportovní gymnastiky žen.
Díky úzké spolupráci s Českou gymnastickou
federací se opět můžeme těšit na nejlepší
gymnastky z celé České republiky, které budou tentokrát reprezentovat své kmenové oddíly v soutěži družstev.
Přijďte se podívat na závody, nabízející nevšední a výjimečnou podívanou v hale nesoucí
jméno Věry Čáslavské.
George Sarichev, ČGF
Oto Linhart, Hala Věry Čáslavské

Gól pomáhá!
Kdy: 1
 4. prosince
13.30–15.30 veřejné bruslení
16.00 začátek akce Gól pomáhá!
16.30 mistrovské utkání SK Černošice vs HC Lev Benešov
Kde: zimní stadion Černošice
Každoročně v předvánočním období pořádáme při mistrovském utkání
mužů nějakou zajímavou akci jako malý vánoční dárek našim fanouškům.
Letos jsme se rozhodli pro dárek i těm, kteří se k nám běžně nedostanou.
V sobotu 14. prosince se po veřejném bruslení uskuteční zápas A týmu
mužů s týmem Benešova, při kterém uvidíte, jak gól pomáhá.
Diváci, kteří přijdou na zápas našeho prozatím skvěle hrajícího A týmu
mužů, dostanou ke každé vstupence zdarma svařák nebo punč. Tím to
však zdaleka nekončí. Kromě občerstvení získají i plyšové zvířátko, které
při prvním gólu domácích mohou hodit na led. Všichni plyšáci pak poputují
do místních organizací pracujících s dětmi, které budou mít o plyšáky zájem např. do mateřských škol, družiny, dětského domova apod. Vybrané
peníze věnujeme některé černošické organizaci nebo spolku. Kterému
není však bohužel v době uzávěrky tohoto čísla zatím definitivně jasné.
Podobné akce pořádají čas od času týmy v NHL a postupně se tento dobročinný zvyk dostává i do Evropy.
Staňte se dárcem kostní dřeně
Kromě plyšového hokejového dárku bychom rádi během tohoto odpoledne provedli také organizovaný nábor do registru dárců kostní dřeně.
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Časový harmonogram
sobota 7. 12. 2019
• 10.45–11.45 organizované rozcvičení – I.liga
• 11.45–13.30 závod – I. liga
• 13.40 – vyhlášení výsledků – I. Liga
• 14.40–15.30 organizované rozcvičení – Extraliga
• 15.30–17.10 závod – EXTRALIGA
• 17.20 – vyhlášení výsledků – Extraliga
neděle 8. 12. 2019
• 09.20–10.20 organizované rozcvičení 1. sledu
– II. liga
• 10.25 – slavnostní nástup 1. a 2. sledu – II.
liga
• 10.30–12.45 závod 1. sledu – II. Liga
• 12.45–13.45 organizované rozcvičení 2. sledu
– II. liga
• 13.50–16.05 závod 2. sledu – II. liga
• 16.15 – vyhlášení výsledků II. liga

Zápis do registru trvá jen pár minut a je naprosto bezbolestný. Je třeba vyplnit dotazník a odběr, který se provádí
ze slin. Pár minut, které pak v budoucnosti mohou pomoci
zachránit lidský život.
Pokud už teď víte, že byste byli ochotní se do registru
dárců zapsat, ozvěte se nám prostřednictvím FB nebo kontaktů uvedených na našich webových stránkách. Budeme
rádi, když budeme mít přibližnou představu, s kolika lidmi
můžeme počítat, a zároveň vám můžeme poslat další důležité informace,
které celou registraci příjemně urychlí. Byli bychom velmi rádi, kdyby se
nás sešlo co nejvíc.
No a samozřejmě nezapomeneme při utkání ani na naše tygry z dětských a žákovských týmů, které čeká opět soutěž. Ale to už se nechte
překvapit.
Hana Bláhová, SK Černošice
FOTO: archiv SK Černošice

-- A tým může s fanoušky z dětských týmů --

z města a okolí

Podzim a zima plné atletických soustředění, školení a novinek
Začátek podzimu byl příjemně slunečný, takže
byl ideální pro tréninky i atletické soustředění žactva v Sušici. Atleti z kategorie přípravky
ASK Dipoli, které čeká soustředění na začátku
prosince, budou muset být o něco otužilejší,
ale i tak si je určitě skvěle užijí. Další víkendová
soustředění, jako příprava pro halovou atletickou sezónu, čekají žactvo ještě během prosince a poté v lednu.
Město Sušice je skvělým místem pro sportovní soustředění – nabízí výborné sportovní
zázemí i ubytování v prověřeném hotelu Gabreta, v němž si děti i trenéři užívají ochotného
personálu, a hlavně chutných a zdravých jídel.
Takových ideálních míst je bohužel poskrovnu,
proto se atleti ASK Dipoli do Sušice velmi rádi
vrací.
Ptali jsme se atletů, jestli jim nevadí, že jezdíme stále na stejné místo. Reakce byla ale
naprosto jednoznačná. „Ne, nevadí. Chceme
jezdit klidně pořád do Sušice, protože je tady
‚libový‘ jídlo a skvělé místo na sportování,“
zhodnotila Hanička, atletka z klubu.
Podzimní soustředění žactva bylo plné aktivit
na oválu, ve sportovní hale, ale i v bazénu.
Žactvo se již pustilo do příprav na halovou
sezónu, a jak řekl šéftrenér klubu Tomáš Vodička: „Kdybychom mohli, zůstali bychom v Sušici
trénovat celý měsíc. Počasí nám přálo, je tu
skvělé zázemí a každý den bychom měli pořád
co dělat.“ Mladí atleti pilně trénovali veškeré
disciplíny, naučili se spoustu nových dovedností, a především stmelili kolektiv.
„Přátelství a dobrý kolektiv je pro nás asi tou
největší prioritou. Právě kamarádi děti udrží
u sportu i v nesnadných obdobích puberty,“
říká místopředseda klubu Jan Sirotek.
Aby byli atleti na závody v halové sezóně dostatečně připraveni, o víkendu těsně před Vánoci 14.–15. prosince a po novém roce 4.–5.
ledna 2020, se vydají na soustředění ještě do
Jablonce nad Nisou, kde je skvěle vybavená
atletická hala.
Atleti z mladší kategorie přípravky nepřijdou
zkrátka, na soustředění do Sušice se vydají od
28. 11. do 1. 12. I je čeká spousta tréninků
a zábavy na soustředění. Mimo atletiky nebude
chybět návštěva bazénu, kde si kromě výuky

2x foto: archiv ASK Dipoli

-- Na soustředění jezdí atleti do Sušice. --

plavání pořádně zařádí na tobogánech, užijí
sportovní hry v hale a další sportovní aktivity.
Něco o klubu
Klub ASK Dipoli má v současné době již 500
členů a další atlety stále přibírá, protože se
trénuje každý den v týdnu, a to i o víkendech.
Na ovále v Černošicích Mokropsech jsou tedy
děti a trenéři vidět od poledních až do pozdních večerních hodin, o víkendech většinou již
od rána. V Dobřichovicích poté od pondělí do
čtvrtka také celé odpoledne až do večera.
Členům jsou zdarma nabízeny nedělní doplňkové tréninky gymnastiky, plavání, lezení
a míčových her. Ani dospělí, rodičové dětí,
nemusí zahálet, neb i pro ně jsou v nabídce
tréninky pro hobby sportovce či individuální
tréninky s vybranými trenéry ASK Dipoli. Veřejnost si může přijít na víkendové tréninky atletiky
vyzkoušet, jaké to je, a kdykoliv se přidat i do
pravidelných tréninků.
Během podzimu a zimy se trenéři rozhodli
získávat další cenné vědomosti a zkušenosti,
proto se zúčastnili přednáškami nabité Konference Sporttrend na Šumavě. Čeká je však
i školení II. trenérské třídy v atletice a víkendové školení na trénink dětí a mládeže.

Podpora talentovaných dětí
Zajímavou novinkou v klubu jsou stávající
přípravy na únorové spuštění projektu na podporu dětí a mládeže (SCM - Sportovní centrum
mládeže), který by měl podporovat talentované
atlety. Ač je atletika oproti ostatním sportům
poměrně levný sport, tak mnozí rodiče talentovaných dětí nemají dostatek financí na to, aby
mohli nabídnout svým dětem adekvátní množství tréninků, soustředění či individuálních tréninků, leckdy je i pořízení atletického vybavení
finančně velmi zatěžuje.
Proto trenéři ASK Dipoli již od začátku října
všechny děti postupně testují a dle stanovených pravidel a měřítek vybírají atlety, kteří se
do projektu Talent team zapojí. Hlavním měřítkem bude především přístup atleta ke sportu,
pravidelnost jeho docházky a dlouhodobý výkonnostní růst.
Nic se ovšem nezmění na tom, že ASK Dipoli nabízí atletiku pro všechny, kteří mají rádi
pohyb! ASK Dipoli chce trénovat nejen talentované, ale i ty, pro které je atletika zkrátka jen
skvělou zábavou, cestou k dobré fyzické kondici a příjemnému sportovnímu zážitku! Více
informací na www.askdipoli.cz.
za ASK Dipoli Hedvika Šebková

Vánoční bohoslužby
Na štědrovečerní půlnoční mši se začátkem
ve 24 hodin se 24. prosince budete muset vydat do sousedního Radotína. V černošickém
kostele se na Štědrý den uskuteční tradičně
odpolední mše určená zvláště pro děti. Začíná v 16 hodin. Od 22 hodin se koná koncert
České mše vánoční Jakuba Jana Ryby.
Na Hod boží vánoční začíná mše v černošickém kostele v 10.30 hodin. Na Štěpána
se v rámci římskokatolické farnosti Radotína
a Třebotova koná mše jen v Třebotově, a to
od 10 hodin.
-- Podzimní soustředění žactva bylo plné aktivit
na oválu, ve sportovní hale, ale i v bazénu. --

V následujícím vánočním období se mše
konají:
• Mše svatá s žehnáním vína v Radotíně 27. 12. od 18 hodin.
• Mše svatá s obnovou manželských slibů 28. 12. od 17 hodin v Třebotově,
29. 12. od 8.30 hodin v Radotíně
a od 10.30 hodin v Černošicích.
• Mše 30. 12. od 17 hodin v Černošicích.
• Mše 31. 12. od 17 hodin v Třebotově.
• Slavnost Matky boží, panny Marie
1. 1. 2020 od 8.30 hodin v Radotíně a od
10.30 hodin v Černošicích.
Pavla Nováčková
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Světoznámá houslistka během českého turné zavítá i na Vráž
FOTO: archiv Barbory Kolářové

tem napsat něco legračního. To se stalo i v mém případě. Když jsem pořádala festival, zjistil, že mám dva páry bot na den. Jeden přes den a druhý
na večerní koncert. Do smlouvy proto napsal, že kdykoliv budu hrát tuto
jeho skladbu, musím mít na sobě pár bot, ve kterém jsem ji ještě nehrála.
Jelikož se vracím do Čech jen na dva měsíce a naše turné má šest koncertů, musela jsem si přibalit zavazadlo plné jenom bot.
XX Jak budete trávit letošní Vánoce? Doma?
Měla jsem být na Novém Zélandu, ale nakonec budu v Čechách, za což
jsem nesmírně vděčná. Po turné, které vyvrcholí křtem CD 10. 12. v Praze, letím na týden na Filipíny, kde mám sólový koncert. Před Vánocemi se
vrátím a strávím Vánoce s rodinou.

Kdy: 7. prosince v 18.00
Kde: Městský sál na Vráži
Světoznámá houslistka Barbora Kolářová z nedalekých Řevnic, která hrála ve více než šesti desítkách zemí světa a představila se i v newyorské
Carnegie Hall, koncertuje 7. prosince v Černošicích. Představí se od
18 hodin v Městském sále na Vráži. Spolu s ní vystoupí i americký skladatel
a klavírista Pascal Le Boeuf, držitel nominace na cenu Grammy za nejlepší
instrumentální skladbu 2018, který pro Barboru složil titulní skladbu jejího
nového CD Imp in Impulse.
XX Jak jste se s panem skladatelem seznámili?
S Pascalem Le Boeuf jsme se seznámili v létě roku 2017 na Lake George
Music Festivalu, kterého jsem zakladatelkou a uměleckou vedoucí. Pascal
vyhrál soutěž s klavírním triem Obliquely Wrecked, které mimochodem budeme hrát na našem turné po České republice. Od první chvíle jsme věděli, že si muzikantsky naprosto rozumíme. Hned po několika dnech jsme
přišli s nápadem, že by pro mě Pascal napsal skladbu pro sólové housle.
Pracovali jsme na ní celý rok a loni v létě jsme ji poprvé přednesli veřejnosti. Součástí naší spolupráce byla dohoda, že skladbu natočím a bude
součásti mého sólového alba, které jsem měla v plánu natočit. Pascal a já
jsme nejenom kolegové, ale dnes už i nerozluční přátelé. Máme v plánu
mnoho dalších projektů a navzájem se posunujeme v kariéře i osobním
životě.
XX Jak taková skladba na tělo vlastně vzniká?
U každého skladatele jinak. Já už mám skladby, které pro mě byly napsány, tři. A příští léto budu premiérovat již čtvrtou. Pascal je skladatel,
který když píše skladbu pro určitého člověka, tak ho chce poznat nejenom
osobně, ale i hudebně. V roce 2018 jsme spolu strávili celý týden a tím pádem on věděl přesně, kdo jsem. Jaká jsem houslistka, věděl už předtím,
protože jsme spolu hráli. Vždy, když měl nějaký hudební nápad, tak mě
pozoroval, jak se s ním seznamuju, jak ho cvičím nebo jak se ho snažím
zahrát. Tím se naučil, co se mi hraje lépe, jestli jsem otevřená technicky
těžkým věcem a podobně.

XX A co vás čeká v novém roce?
Akcí je nespočet a všechny jsou něčím významné. Hned 6. 3. mám koncert v Americe, kde s Pascalem vydáme publikované a vytištěné CD. O týden později hraju sólově s orchestrem Santa Monica v Californii a další
dva týdny mám turné po České republice s koncerty v hudebních školách
a konzervatořích Berouně, Plzni a Sázavě. V srpnu budu mít světovou premiéru skladby pro sólové housle, kterou pro mě píše Daniel Whitworth,
a další světovou premiéru skladby od Pascala.
Pavla Nováčková
Úsek kultury

Vstupné 150/100 Kč, zlevněné v předprodeji
v květinářství u nádraží, Karlštejnská 252.
Koncert podporuje město Černošice
a Středočeský kraj.
Volný vstup mají žáci a učitelé hudebních škol.

Koncertní turné

Barbory Kolářové

a amerického skladatele

Pascala Le Boeuf

Zazni skladby:

XX V čem je ta skladba výjimečná?
V tom, že Pascal a já jsme chtěli nejenom napsat skladbu pro sólové housle a posunout hranice o něco dál. V hudbě existuji tzv. chopy, které znějí
vlastně jako perkusivní nastroj. Používají se hlavně v bluegrass. Ale v době,
kdy jsme s Pascalem na skladbě Imp in Impulse pracovali, ještě nebyly
nikdy notově zaznamenány. Vytvořili jsme pro ně notový záznam a použili
jsme je v několika podobách. Je to tedy jedna z prvních klasických skladeb, která má celou chopovou sekci, notově zaznamenanou s různými
druhy chopu.
XX Skladbu představíte na svém turné po České republice. I to bude
něčím zvláštní, že?
Zajímavostí je, že Pascal jako skladatel má ve zvyku do smlouvy s interpre26

P. Le Boeuf,
G. Bacewicz
a M. Ravela
24. listopadu

Zahájeni evropského turné spojené s koncertem
Pražských Pěvců a Černošické komorní filharmonie
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Černošice / 18:00 hodin

6. prosince

Regionálni muzeum Kladrubska
Kladruby /Stříbro/ 18:00 hodin

7. prosince

Městský sál Černošice
Černošice / 18:00 hodin

Barbora Kolářová / housle
Pascal Le Boeuf / klavír, skladba
Vojtěch Urban / violoncello
8. prosince

Tachovský Zámek
Tachov / 17:00 hodin

10. prosince

Křest CD Imp in Impulse spojený s koncertem
Dětské lidové muziky Notičky “Vánotičky”
Kostel sv. Šimona a Judy
Praha–Staré Město / 18:00 hodin
vice na: www.barborakolarova.com

z města a okolí

Přehled akcí v Černošicích
prosinec
1. 12.

Občanská akademie: Umíme ještě slavit? (advent a Vánoce)

18.00, Komunitní centrum MaNa

1.–12. 12.

Výstava Malba Max Černošice – „Malujeme s láskou pro radost“, výstava běží od
listopadu a byla prodloužena do prosince

10.00-17.00, DPS

3. 12.

Mikrochoir: Rhythmic Choir Vol. 2 – koncert

20.00, Club Kino

4. 12.

Občanská akademie: S dobrou imunitou chřipku nedostanete

18.00, Klubovna v bývalé hasičárně

4. 12.

Svoboda a odpovědnost v podnikání – přednáška Radima Passera, developera
a ředitele Passerinvest Group

19.00, Modlitebna CB

5. 12.

Literární odpoledne s anglickým čajem – akce se koná každý pátek

15.00-16.30, DPS

6. 12.

Roxette revival – koncert

20.00, Club Kino

6.-8. 12.

Vánoční dům – budova původní radnice se na víkend promění ve Vánoční dům

Budova MěÚ v Riegrově ul.

7. 12.

Mikulášské trhy

Náměstí Centrum Vráž

7. 12.

Workshop malby akrylovými barvami

14.00, ZUŠ

7. 12.

Koncert houslistky Barbory Kolářové

18.00, Městský sál na Vráži

7. 12.

Grošáci – koncert

20.00, Club Kino

7.-8. 12.

Liga žen ve sportovní gymnastice 2019

Hala Věry Čáslavské

8. 12.

Workshop malba na porcelán

ZUŠ

8. 12.

Koledy s Pramínkem

17.00, Mokropeská kaplička

8. 12.

Ben Poole (UK/CZ) – koncert

20.00, Club Kino

10. 12.

Už je nejhůř – vernisáž výstavy o současné politické situaci, výstava potrvá do
26. 1. 2020

18.00, Galerie 90°

13. 12.

Předvánoční tvoření pro seniory s dětmi z MŠ Topolská

9.30, DPS

14. 12.

Timudej – vánoční koncert

20.00, Club Kino

14. 12.

Gól pomáhá – akce hokejového oddílu SK Černošice

16.00, zimní stadion

15. 12.

Vánoce s Pramínkem – moravské koledy

17.00, městský sál na Vráži

15. 12.

Dech Band – vánoční koncert

20.00 , Club Kino

16. 12.

Skatepark – debata o nové podobě se zástupci skateparku i města

19.00, Komunitní centrum MaNa

18. 12.

FOTO škola vidění – projekce

18.00, domeček ZUŠ Černošice

20. 12.

Brutus

21.00, Club Kino

21. 12.

Rybovka – generální zkouška účinkujících

10.00, Komunitní centrum MaNa

21. 12.

Cottage Párty, Long Silence – koncert

20.00 , Club Kino

22. 12.

Dětská vánoční slavnost – dětský muzikál „Neobyčejná noc“

9.30, Modlitebna CB

22. 12.

Caktus Show Band + Klagenfurt – koncert

19.30, Club Kino

24. 12.

Štědrý večer v Clubu Kino – antistresový dýchánek

20.00, Club Kino

24. 12.

Česká mše vánoční J. J. Ryby

22.00, kostel Nanebevzetí Panny Marie

24. 12.

Komorní půlnoční při svíčkách

24.00, Modlitebna CB

25. 12.

Mše na Boží hod vánoční

10.30, kostel Nanebevzetí Panny Marie

27. 12.

Sokolské vánoční setkání seniorů

14.00, klubovna v sokolovně

27. 12.

Silvestr pro seniory

16.00, DPS

30. 12.

Mše

17.00, kostel Nanebevzetí Panny Marie

31. 12.

Silvestrovská procházka – Kulivá hora

13.00, sraz u sokolovny

31. 12.

Silvestr – celý večer v 80‘ a 90’ éteru, tanec, nápoje, občerstvení; vstup zdarma

19.00, Club Kino

Slavnost Matky boží, panny Marie

10.30, kostel Nanebevzetí Panny Marie

leden
1. 1.

v okolí
prosinec
14. 12.

Dětský vánoční jarmark – stánky s vánoční tematikou, vystoupení, kovář, dílny

12.00-17.00, zámek Dobřichovice
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Více než jen škola
Komunitní škola Jeden strom
Obvykle očekáváme, že škola bude institucí, která vzdělává a také vychová. Na to, jaká by škola měla být, má každý trochu
jiný názor, který se opírá o jeho vlastní potřeby a zkušenosti. Pro nás v Jednom stromě, by měla být škola místem, kde se
děti učí nejen od pedagogů, ale i od sebe navzájem, kde je dítě součástí komunity rodičů, pedagogů, dalších pracovníků
a spolužáků. Kde získá návyk učit se, ale i možnost diskutovat, kde pravidla vzájemného soužití hrají hlavní roli při utváření
a budování vztahů a klimatu školy. O co se naše škola opírá?
• 6 let tradice fungování
• 6 tříd individuálního vzdělávání-každým rokem přibývá další ročník
• maximálně 16 žáků ve třídě
• forma blokového učení/ mezi bloky dostatek času na pohyb dětí
• práce s učebnicemi, ale i ověřování výstupů v praxi
• jeden den v týdnu výuka v terénu
• jeden den výuka pouze v angličtině
• garance přezkušování žáků dle standardně definovaných vyučovacích osnov
• slovní hodnocení
• výuka v ročnících, ale i napříč ročníky v projektových dnech a kolejích
• učitel děti nehlídá, ale vede je k spoluzodpovědnosti.
• Podpora dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
Věříme, že každá škola by měla fungovat právě tak, jako škola Jednoho stromu.
Hledáte školu pro svoje dítko, které půjde do 1. třídy nebo ho ta stávající už nebaví? Chcete změnu hned nebo až od dalšího
školního roku?
Právě vás zveme 14.1. od 17,00 na setkání do Komunitního Centra Jeden strom, Karlštejnská 253, Černošice. Zde se
dozvíte víc!
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Akademie Černošice
– program na prosinec 2019
Začátkem prosince nás čekají dvě akce, které
se vztahují k tomuto období. První se týká Vánoc
a příprav na ně. Druhá se týká imunity, neboť
toto období je charakteristické zvýšeným výskytem různých „nachlazení“.
Advent a Vánoce s filosofem Janem Sokolem.
Svátky a slavnosti provázejí člověka od nepaměti. Jak slavili naši předkové a jak to děláme
my dnes? Co od svátků očekáváme?
To jsou otázky, nad kterými se na prahu adventu sejdeme s Janem Sokolem, filosofem
a křesťanským intelektuálem. Zamyslíme se nad
významem a poselstvím Vánoc, nad smyslem
obdarování a jeho přínosem pro každého z nás.
Přednáška se koná symbolicky v podvečer
první adventní neděle, a tak máme poslední šanci se ještě zklidnit a v klidu zamyslet dříve, než
vypukne vánoční shon. Přednáška se bude konat v Komunitním centru MaNa a bude spojena
s nabídkou úspěšných knih Jana Sokola. Třeba
tak pořídíte hezký dárek pro své bližní.
„S dobrou imunitou nedostanete nikdy chřipku“ je citát jednoho imunologa. Co je na tom
pravdy? Jisté je, že chřipkové epidemie přicházejí v zimě, a proto je teď vhodný čas si zlepšit
imunitu a odolnost proti nákaze. Pokud sázíte na
prevenci, navštivte přednášku a posilujte vlastní
obranný mechanismus.

Foto: archiv interpreta

Paní Ludmila Treutnerová vás seznámí s tím,
co pro zvýšenou imunitu můžete udělat sami
a jak snížit riziko onemocnění dětí a dospělých.
Přednáška je zatím situovaná do klubovny bývalé
hasičárny. Prosím sledujte webové stránky, neboť vzhledem k počtu přihlášených je možné, že
bude přednášku přesunuta do větších prostor.
Přehled akcí v prosinci 2019
neděle 1. 12. 2019 – 18.00
Jan Sokol
Umíme ještě dnes slavit?
O slavení a Vánocích na první advent
Komunitní centrum MaNa,
Komenského 2018 Černošice
středa 4. 12. 2019 – 18.00
Ludmila Treutnerová
„S dobrou imunitou nedostanete chřipku“
Klubovna v bývalé hasičárně
Radotínská 1128, Černošice
Bližší informace, aktuální stav i rezervaci najdete na www.AkademieCernosice.cz.
Těším se na setkání s vámi, V. Vojtěch, info@
AkademieCernosice.cz.
Václav Vojtěch

Druhá adventní neděle v kostele
Kdy: neděle 8. 12. v 18.00
Kde: kostel Nanebevzetí Panny Marie
Srdečně zveme o druhé adventní neděli 8. prosince do kostela Nanebevzetí Panny Marie od
18 hodin na druhý ročník Adventního koncertu
s varhanami a zpěvem.
Po loňském vřele přijatém česko-slovenském adventu se slovenským basbarytonistou
si k sobě černošická sólistka Opery Národního
divadla altistka Jana Sýkorová tentokrát přizvala
sopranistku Lucii Vagenknechtovou, laureátku
Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka v Karlových Varech z roku 2017, která si
před měsícem odbyla svůj mezinárodní debut
s London Symphony Orchestra. Na varhany
bude hrát hudební skladatel a varhanní virtuos
Miloš Bok. Zaznějí varhanní sóla Bacha a Zipoli-

ho, árie či písně Pergolesiho, Händela, Bacha,
Bizeta, Verdiho, Dvořáka a Boka, duety Pergolesiho a Francka.
Nenechte si ujít příležitost ke klidnému adventnímu spočnutí při koncertě, slibujícím jedinečný umělecký zážitek. Na rozchodnou jste
zváni na malý přípitek „svařákem“ péčí Českého
archívu vín z Radotína. Vstupné je dobrovolné.
Těšíme se na setkání s vámi a přejeme příjemné prožití adventu.
Richard Kolář a přátelé
Pořádá umělecká agentura RKM ve spolupráci
s Mezinárodní pěveckou soutěží Antonína
Dvořáka v Karlových Varech, s podporou Středočeského kraje, města Černošice a farnosti
Třebotov a s přispěním Stavitelství Řehoř a Českého archívu vín.

3x foto: archiv R. Koláře

-- Jana Sýkorová --

-- Miloš Bok --

-- Lucie Vagenknechtová --

Ben Poole Band
(UK/CZ)
Kdy: neděle 8. 12. ve 20.00
Kde: Club Kino
Osmadvacetiletý Ben Poole je v současné
době opěvován jako jeden z „nejvíce vzrušujících mladých umělců rocku, blues a soulu,
které zrodila Velká Británie“. Zajímavý skladatel, virtuózní kytarista, soulově procítěný
zpěvák je novým příslibem britské bluesové
školy, jeden z nejlepších, jaký se v Evropě
v posledních letech objevil. Dokonce ani
jeho kolegové, se kterými měl tu čest hrát
na jednom pódiu (Jeff Beck, Gary Moore
a John Mayall), nešetří pochvalami.
Srdečně zveme v neděli 8. 12. od 20 hodin
do černošického Club Kina. Vstupné v předprodeji v Clubu a pro seniory stojí 150 korun,
na místě před koncertem 180 korun.
Pavel Blaženín

Mikrochor:
Rhythmic Choir
Kdy: úterý 3. 12.
Kde: Club Kino
Do černošického Club Kina se v úterý 3. prosince vrací smíšený sbor Mikrochor s oblíbeným
programem Rhythmic Choir. Pod vedením sbormistra Lukáše Prchala zde odehraje hlavní koncert jejich podzimního vokálně-popového turné.
Pojmem Rhythmic Choir se ve světě označuje
sbor, který provádí populární písně a cappella,
tedy bez doprovodu nástrojů. Od běžného sborového vystoupení se liší především tím, že je
celý sbor kontaktně nazvučený a doprovázený
dvojicí beatboxer a vokální basista. V našem případě to budou Štěpán Janoušek, basista z vokální skupiny Skety, a Tiny Beat, vícenásobný
mistr ČR v beatboxingu.
Uslyšíte písně M. Jacksona, skupin Jamiroquai, The Queen, Toto či The Beatles, ale
i další, méně známé rockové a popové kusy. Těšit se můžete také na nově rozšířené kabaretní
pásmo písní z filmu Moulin Rouge.
Vstupné 200 korun.
Pavel Blaženín

29

z města a okolí

Kalendář
s historickými
pohlednicemi
V pokladně Městského úřadu Černošice je
v prodeji kalendář s historickými pohlednicemi z okolí Černošic na rok 2020. Naše
město je tam zastoupeno dokonce dvěma
pohlednicemi konkrétně jednou z Horních
Černošic a druhou z Dolních Mokropes.
Cena kalendáře byla stanovena na 80 Kč.
Přijďte si kalendář na úřad zakoupit.
Pavel Blaženín

Koncert houslistky Barbory Kolářové
Music Festival, jejíž koncert New York Times pov Černošicích
psal jako horečný, odvážný a nebojácný.
Kdy: sobota 7. prosince v 18 hodin
Kde: Městský sál na Vráži
V sobotu 7. 12. v 18 hodin v Městském sále
na Vráži 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 se 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 a zakladatelky a umělecké vedoucí festivalu Lake George

Pascal Le Boeuf, který ji doprovodí, 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. 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 atd. 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.
Pavel Blaženín

Malba MAX Černošice zve na II. výstavu svých prací
„Malujeme s láskou a pro radost“
Podruhé za dobu své existence vystavují místní amatérští umělci své
práce. Po první vydařené výstavě se rozhodli pro osvědčený prostor
jídelny v místním Domově s pečovatelskou službou.
Vernisáž se konala v pátek 15. listopadu 2019. Stejně jako minulý
rok to byla akce radostná. Místní malíři působí plaše a skromně, jejich
díla jsou však krásná a na technicky velmi vysoké úrovni. Návštěva vý-

stavy je pohlazením po duši. Je to důkaz, že probudit v sobě nadání
a um lze v každém věku, nikdy není pozdě. Velký dík je třeba vyjádřit
Haně Bláhové, která tuto skupinu odborně vede a která je schopna
laskavým přístupem motivovat k velkým výkonům.
Jana Zelinková

Foto: archiv organizátorky

-- Na vernisáži výstavy bylo plno. --

Vítání občánků

Foto: archiv MěÚ

V pátek 8. listopadu opět přivítal pan starosta Filip Kořínek další nové občánky města Černošice v městském sále na Vráži. Vítání se letos zúčastnilo 24 narozených
dětí spolu se svými rodiči a někdy i celými rodinami. Program pro naše nejmenší
připravila Základní umělecká škola Černošice. Zahráli nám Natálie Kolínská s Žofií
Vlasákovou, Dorotka Lacová a Klára Stachová s Davidem Krafferem. Za jejich vystoupení jim děkujeme.
Vítání nových občánků je velmi příjemnou místní tradicí, kterou chceme držet,
a roztomilé přírůstky místní komunity vždy náležitě přivítat a odměnit malým dárkem.
Těšíme se na setkání s dalšími šťastnými maminkami a tatínky a jejich dítky.
Další vítání občánků plánujeme na 29. 5. 2020 od 16 hodin opět v městském
sále v Centru Vráž. Přihlásit se můžete již nyní na emailu eva.rehorova@mestocernosice.cz nebo na telefonu 221 982 526.
Eva Řehořová, matrikářka
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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 bude výsledkem 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
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Kdy: 14.–17. prosince
Kde: Mokropeská kaplička
Nenechte si ujít prodejní výstavu autorských
fotografických obrazů znázorňujících uklidňující
přírodní motivy s krátkými doprovodnými texty.
Motivy vyvolávají domácí klid a pohodu. Obrazy
jsou napnuty na malířských rámech, v případě
zájmu je ale samozřejmě možná úprava formátu.
Výstava proběhne v Mokropeské kapličce
a bude otevřena od večera dne 14. prosince, kdy bude expozice instalována, do večera
17. prosince. Po skončení výstavy budou obrazy
z fotoateliéru Oscar nabízeny také na www.fotoatelieroscar.cz a na www.fler.cz
Pavel Blaženín
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Nové knihy v městské knihovně v Černošicích
Beletrie pro dospělé:
BELLOVÁ, Bianco: Mona – český román o neobvyklém vztahu dvou lidí v kulisách zničené a poškozené nemocnice;
COREY, James S. A.: Leviatan se probouzí - scifi;
ČEPEK, Petr: Sametové iluze – román vypráví příběh šestice studentů, jejichž život zásadně ovlivnila
smrt spolužáka a doba, ve které žili;
FLORIO, Gwen: Tichá srdce – strhující příběh
z válkou rozděleného Kábulu, příběh dvou žen z odlišného kulturního prostředí;
FOLLETT, Ken: Propustka na svobodu – historická freska odehrávající se na pozadí dějin Skotska,
Anglie a Nového světa;
GRIMALDI, Virginie: Cesta na sever – francouzský román zachycující pocity matky a dvou dospívajících dcer při cestě karavanem do Skandinávie;
GUAY-POLIQUIN, Christian: Tíha sněhu – psychologický román kanadského autora o komunitě,
samotě, naději a nekonečném množství bílého sněhu;
CHILD, Lee: Minulost – anglický napínavý román;
LAPENA, Shari: Nevítaný host – kanadský detektivní román;
PALÁN, Aleš: Jako v nebi, jenže jinak – další rozhovory se samotáři z různých částí České republiky;
SAVAGE, Vanessa: Žena v temnotě – mrazivý
psychologický román o životě jedné, zdánlivě funkční rodiny;
SIEDLECKA, Joanna: Černé ptáče: pravdivý
příběh Nabarveného ptáčete – psychologický
příběh, dosud jak autor, tak literární kritika prezentovali Nabarvené ptáče jako autobiografický příběh,
vycházející z autentických zážitků za války. Kniha je

reportážně-detektivní cestou po stopách Jerzyho Kosinského, autora Nabarveného ptáčete;
ŠEBEK, Tomáš: Nebe nad Jemenem – příběhy
Lékařů bez hranic, autobiografické vzpomínky. Tomáš Šebek ve své nejnovější knize popisuje příběhy
lidí z místa současné největší humanitární katastrofy na světě, autorovi ale nechybí smysl pro humor
a nadsázku;
TŘEŠTÍK, Michael: Aspoň jsem to zkusil – humoristická próza našeho významného výtvarného kritika, publicisty a dramaturga;
VONDRUŠKA, Vlastimil: Křišťálový klíč I. Falknovská huť – kronika severočeského sklářského rodu
Heřmanů se odehrává v období od konce 17. století
až do zrušení nevolnictví na konci 18. století.
Naučná literatura:
HERMAN, Marek a HALDA, Jiří: Jsi tam, brácho?
– knížka o předškolní a rodinné výchově;
NAVRÁTILOVÁ, Jitka: Myslet srdcem: psychedelická cesta Latinskou Amerikou – cestopisné
cestování Latinskou Amerikou popisuje sebe uzdravování těla i ducha;
PLOKHY, Serhii: Černobyl: historie jaderné katastrofy – publikace popisuje historii havárie v jaderné
elektrárně Černobyl v dubnu 1986. Zkoumá podrobnosti, příčiny i následky;
ROSS, Steve: Střepy života: z Osvětimi se neodchází - příběh židovského chlapce, který přežil holocaust a začal nový život v Americe;
ŠÁMAL, Petr: Literární kronika první republiky
– obrazově výkladová kniha, která přístupnou a poutavou formou představuje literární dění na území Československé republiky 1918–1938.

Pro děti a mládež:
ČERNÁ, Olga: Kouzelná baterka – pro děti do 10
let, příběhy malého Františka, které zažívá s baterkou, dárkem od kouzelného dědečka;
DAHL, Roald: Karlík a velký skleněný výtah – pokračování knihy Karlík a továrna na čokoládu;
DEMLOVÁ, Zuzana: Pohádky o kolečkách a nekonečnu – pohádky, které vybízí děti a rodiče ke
společnému přemýšlení nad světem a nad tím, co
jsme doposud jako lidstvo poznali;
FLANAGAN, John: Hraničářův učeň. Souboj na
Abaluenu – 14. díl, fantasy literatura;
FLANAGAN, John: Bratrstvo. Kaldera – 7. díl, fantasy literatura;
KUCHLEI, Štěpán: Země čtyř vůní – soubor kambodžských pohádek;
ŘÍČANOVÁ, Tereza: To je Istanbul – ilustrovaný
průvodce Istanbulem;
SUNKOVÁ, Lucie: Kdo hledá, najde – pohádka
o červeném medvídkovi, který se rozhodne, že už
nechce být odloženým plyšákem a vydá se na dobrodružnou cestu;
ŠAŠEK, Miroslav: To je Irsko – průvodce pro děti,
který je zavede na stále zelený ostrov na samém západě Evropy;
ŠAŠEK, Miroslav: To je San Francisco - ilustrovaný průvodce americkým kopcovitým městem San
Franciscem.

Otevírací doba v knihovně:
PO 8-18 (polední přestávka 12:30-13:00)
ÚT zavřeno
ST 8-18 (polední přestávka 12:30-13:00)
ČT 13-18
PÁ 8-12:30
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Řádková inzerce zdarma
Výhradně pro černošické občany je určena rubrika „Řádková inzerce
zdarma“. Maximální délka celého inzerátu včetně kontaktu může být 170
znaků včetně mezer. Inzerovat je možné pouze nekomerční věci. Inzeráty
posílejte e-mailem na adresu: inzerce@mestocernosice.cz, uveďte rovněž svoje plné jméno, adresu a telefon kvůli administrativě. Do předmětu
e-mailu uveďte „Řádková inzerce“.

HLEDÁM spolehlivou a pečlivou paní
na úklid rodinného domu ve Vonoklasech.
3hod 1x za 14dní, 150Kč/hod.
Prosím volejte tel. 739 358 748

PROFI TAXI

Letiště 580 Kč; Praha centrum 450 Kč; ostatní 19,90 Kč 1/km
Další objednávky dle dohody
Předobjednávky tel. 603 322 908
J. Pintrava, Křížovy Lázně, Černošice.

Salon

Mokropeská 2026, Černošice

P E DI K Ú R A

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

TAXI BISKUP
OBJEDNÁVKY PŘEDEM
602 207 476
Letiště: 580 Kč

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

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

Opravy chladniček, mrazniček
a průmyslového chlazení
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
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Přijmu milou a pracovitou prodavačku
na 5hod.úvazek do prodejny
v DOBŘICHOVICÍCH.
Tel: 601 340 791

Koupím pole, louky v okolí Prahy
s přístupem asfaltkou
t. 603442474

inzerce

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

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

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

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

Tenisový klub TK Černošice
přijme s p r á v c e t e n i s o v ý c h k u r t ů .
Předpokládaný nástup 1. 3. 2020.
Podrobné informace na tel. 737 237 648 (H. Trnka),
603 790 530 (T. Frýda)
www.tk-cernosice.cz
e-mail: trnkahynek@gmail.com
Adresa kurtů:
Nad jezem 679,
Lipence
(za lávkou u nádraží)

Kontakt: 608 72 50 84

AUTO
PNEU

SERVIS V SERVIS
ČERNOŠICÍCH
V ČERNOŠICÍCH
AUTO
PNEU

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

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

www.zjservis.czwww.zjservis.cz
tel.: 604 519 111tel.: 604 519 111
DOBŘICHOVICKÁ 1014
- VEDLE ESO1014
MARKETU
DOBŘICHOVICKÁ
- VEDLE ESO MARKETU Hořejší 89, Kosoř
Tel. 607 616 886
ČERNOŠICE, 252 28ČERNOŠICE,
· SERVIS@zjservis.cz
252 28 · SERVIS@zjservis.cz
e-mail: truhlarstvi-hlozek@seznam.cz
www.truhlarstvi-hlozek.cz
PO-PÁ 7 -17, SO 8PO-PÁ
-12 NEBO
DOHODĚ
7 -17,POSOTEL.
8 -12
NEBO PO TEL. DOHODĚ
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Objednávky 

www.lunaexpres.cz

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

tel.: 251 643 266

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

Nabízíme široký výběr kvalitní značkové
obuvi renomovaných výrobců dámské
(do vel. 43), dětské a pánské (do vel.49)
obuvi pro všechny věkové skupiny
různého zaměření v několika cenových
relacích.
Dále kabelky, batohy, peněženky, pásky,
rukavice, čepice, impregnace, ponožky,
deštníky a spoustu dalšího.

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

Prodejna Dobřichovice V Zahradách 1081
a prodejna Řevnice Komenského 1100
se těší na Vaši návštěvu!
PO-PÁ: 8-18h, SO:8-12h
a na zlatou neděli 22.12: 8-12h
Tel: 603 992 505, www.obuvlipova.cz

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

Zaměření – montáž – záruční a pozáruční servis

Doprava v okolí 10 km od Černošic zdarma
36

mobil:
www.z
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TAXI

B+B

TAXI

Octávia combi

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

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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JUDr. Hana Šonková

ADVOKÁT V ČERNOŠICÍCH
Služby v oblasti občanského, obchodního a finančního
práva, práva nemovitostí, pracovního a rodinného práva,
zastupování v řízení před soudy a správními úřady,
advokátní úschova.
tel.:+420 737 429 141,e-mail: hanasonkova@aksonkova.cz
Topolská 2209, 252 28 Černošice, www.aksonkova.cz

Hostinec U Bůčka
K Lochkovu 29/7, Praha 5 - Slivenec

PŘIJME
kuchaře / kuchařku
pomocného kuchaře / kuchařku
servírku / číšníka
Pracovní úvazek je možný na HPP nebo i jako brigáda

Informace na tel.: 737 711 968

Chystáte se prodat nemovitost?
Chcete ji prodat bez starostí?
Zavolejte mi, rád přijedu za Vámi.
Zahoďte své starosti, nabízím:
�
�
�
�
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D VHQHP ] QDãHKR FKHPLFN\ QHRãHWĜRYDQpKR SROH 0DVR MH Y ELR
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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

inzerce

P&ij'te si vybrat do nov$
otev&eného zahradního centra

!ERNO"ICKÁ
ZAHRADA
Váno#ní stromky v kv$tiná#i
Váno#ní v$nce a v%zdoba
Dárkové poukazy
Cesmíny, buxusy, #eme&ice
a jiné v zim$ atraktivní rostliny
U Vodojemu 1450
!erno"ice

Po-ne 9-18 h

733 587 769

gardeo@gardeo.cz
www.gardeo.cz

facebook.com/
cernosickazahrada
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NEUMANN
TAT T O O
AKCE

>A;<ˆ106ʜ<-<-6<716B-:Î<
)BÑ;3-2<-<-<7>Î6ÑB)+-6=
500 Kʑ / hodina

SALON LUCIE
Husova 2073, Černošice 252 28
Tel.: +420 732 440 808
email: neumann.acc@gmail.com

www.mannyttoo.com
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Anglická
škol�a � škola
v ČERNOŠIC��H

www.klckrystof.cz

