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Poznejte významné černošické vily (strany 16–17)
Uhašením požáru zásah nekončí (strana 18)

květen 2021

Schůzky Klubu 412 nepřerušila ani pandemie – rozhovor (strany 22–23)
Tip na výlet: Na návštěvu k panu K. Čapkovi (strany 27–29)

Černošické proměny
Přes sto let dělí od sebe tento pohled na Černošice z Horky. Historická pohlednice byla pořízena kolem roku 1915, kdy v Černošicích žilo něco málo přes tisíc obyvatel a stálo zde kolem dvou set domů. Aktuální moment zachytil letos na jaře Petr Kubín.
V rámci nového seriálu Černošické proměny vám chceme přinášet další srovnávací fotky z Černošic.
Foto: archiv MěÚ

Foto: Petr Kubín

-- Rok 1915 --

-- Rok 2021 --

Začala jednání o realizaci vítězných projektů
Participativní rozpočet Černošická šance
pokračuje další etapou. Tou bude samotná realizace vítězných projektů.
Výsledky hlasování odsouhlasili v březnu černošičtí radní. S navrhovateli se
následně sešli pracovníci úřadu, v jejichž
kompetenci realizace bude. „Prodiskutovali jsme nejasnosti, probrali jsme souvislosti, jak se stavebním úřadem, který
bude některé z navržených prvků povolovat, tak s technickými službami, které se
budou o tyto prostory starat. S navrhovateli jsme dohodli další postup,“ uvedl Jiří
Jiránek, vedoucí Odboru investic a správy majetku (OISM).
V případě víceúčelového prostoru
Naše zahrada je zadáno geodetické zaměření prostoru za Albertem, vyjasňují se
některé položky nabídkového rozpočtu.

Uskutečnit se má další schůzka na vybraném pozemku, jejímž cílem bude stanovení vhodnějšího umístění venkovního
altánu. „Bude zadáno zpracování zjednodušeného projektu, pak budou zajištěny
potřebné podklady od vlastníků veřejné
technické infrastruktury a stanoviska dotčených orgánů a bude požádáno o vydání územního souhlasu,“ popsal další
postup Jiří Jiránek s tím, že po upřesnění
cenové nabídky se rozhodne o tom, zda
budou osloveni další dodavatelé. Pokud
půjde vše bez problémů, mohlo by se na
podzim začít s realizací.
Pracovníci OISM kontaktovali rovněž
i dodavatele, který byl navržen v rámci projektu Venkovního workout hřiště. S ním řešili konečnou cenu, rozsah
a podobu jednotlivých cvičebních prvků.

Zahájení realizace tohoto projektu bude
odvislé zejména od získání potřebného
souhlasu Povodí Vltavy, které je vlastníkem pozemku, kde se má záměr uskutečnit.
Třetí projekt Rozkvetlé Černošice za
město řeší technické služby. „Již se na
místě uskutečnila schůzka s autorkou,
následně bude zadáno výběrové řízení
na realizaci,“ uvedla vedoucí TS Renáta
Petelíková. Technické služby současně
v ulici Červánková vysadí lípy a tím bude
prostor připraven k realizaci.
Na stejném zasedání radní navíc rozhodli o tom, že se bude realizovat i méně
nákladný projekt Lavičky pro znavené
chodce (20 tisíc Kč), a to z rozpočtu
města.
Pavla Nováčková
Další informace najdete na straně 4.
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Zprávy z městského sadu
Začátkem března jsme pod odborným
vedením pana Zvereva a pana Boháče
provedli výchovný řez u ovocných stromků, které jsme vloni na podzim společně
vysadili. Pro dobrý vývoj stromu je to velmi důležitý řez, ovlivňuje hlavně správné
založení korunky.
V minulých dnech jsme se sadu opět
věnovali. Zkontrolovali jsme zálivkové
mísy. Především jsme ale vysévali v celé
jeho ploše travní směs určenou pro sadové mezipásy s podílem jetele a pro
oživení jsme vyseli na pár místech i dva
druhy lučních směsí, Panonii, obsahující 40 rostlinných druhů, a Krásku s 59
rostlinnými druhy. Použité osivo je z české produkce od firmy Agrostis, která
se specializuje na tvorbu profi travních
směsí s ohledem na dané potřeby. Jejich
směsi splňují standardy AOPK ČR.
Proč je zatravnění důležité
Ráda bych zdůraznila význam zatravnění, je velmi důležité, a to z mnoha
důvodů. Pár si jich dovolím uvést. Ten,
který nepřehlédneme, je estetický a krajinotvorný. Zatravněné plochy působí
harmonicky na psychiku člověka a vytváří příjemný estetický dojem. Pro sad

Foto: M. Paříková

jako celek je pak zatravnění důležité kvůli
minimalizaci vodní a větrné eroze půdy,
nižšímu povrchovému odtoku vody z přívalových dešťů, zvýšení účinnosti půdy
po deštích, akumulaci humusu a v neposlední řadě kvůli vyšší druhové diverzitě.
Žádný jiný ekosystém není domovem tolika druhů rostlin, živočichů a mikroorganismů jako právě travní porost.
Velmi nás mrzí, že jsme nemohli dodržet slib sousedského setí trávy, ale epidemiologická situace nám to nedovolila.
Snad nám tedy prominete, že se tohoto
úkolu zhostili členové komise pro životní
prostředí s rodinami. Seli jsme po dvojicích (jeden sel a druhý zapravoval osivo do půdy). Všem, kteří při podzimním
sázení stromků o tuto činnost projevili
zájem, se omlouváme. Po výsevu celou
plochu uválcovali pracovníci technických
služeb města.
Myslím si však, že se určitě najde ještě
příležitost, abychom společně uspořádali akci pro sad. A jen doufám, že to nebude až při první sklizni, to bychom se
načekali.
Všechny, kteří do sadu při svých procházkách zavítají, bych chtěla poprosit,
aby v případě, že objeví nějaké nedostat-

-- Pracovníci technických služeb plochu
po výsevu uválcovali. --

ky jako je zaplevelená nebo poničená
zalévací mísa u stromku, poškozený úvaz
stromku nebo pletiva, tak buď sami nedostatek napraví (jestli je to ve vašich silách), anebo nám dají vědět a my se o to
postaráme.
Milena Paříková, předsedkyně komise pro
životní prostředí a vzhled města a všichni
její členové
Kontakt: milena.parikova@email.cz

Foto: M. Paříková

-- S výchovným řezem nových stromků
pomohl pan Zverev. --

Foto: Agrostis

-- Část sadu se promění v rozkvetlou louku. --
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Jednou větou...
• V novém prostoru obnovilo svůj provoz květinářství na Vráži
vedle samoobsluhy.
• U mokropeského nádraží se brzy objeví Z-box společnosti
Zásilkovna.
• Středočeský kraj nám potvrdil dotaci na zpracování odborné studie, jak lépe ochránit oblast Horky v případě přívalových dešťů pomocí retenčních opatření na lesních pozemcích.
• Za první týden částečně obnovené školní docházky (rotační výuka 1. stupně) vyšly všem dětem antigenní testy negativně.
• Najali jsme projektanty na zpracování návrhů rekonstrukce
a oprav tří domů s městskými byty, konkrétně v Poštovní, Slunečné („Mokropeský statek“) a v Domově s pečovatelskou
službou.
• Odbor investic vlastními silami zpracoval pasport dalších tří
nemovitostí, o jejichž budoucím využití zatím není jasno – dvě
vily u železničního přejezdu a bývalá hasičárna na Radotínské.
• Podařilo se získat přijatelnou cenovou nabídku na vybudování a zařízení pozemků na pěstitelské práce a chov koz
v rámci výuky ZŠ – realizace proběhne ještě letos.
• S ohledem na stále početné stížnosti na (ne)doručování zásilek Českou poštou jsem přes webový formulář začal sbírat
popisy konkrétních případů a následně se s nimi obrátím na
regionální ředitelku České pošty s žádostí o systémové řešení a zlepšení kvality jejich služeb.
• Na dosud temném úseku frekventované cesty na nádraží –
v křižovatce uličky Pražská s ulicí Vrážskou – byla doplněna
hned tři svítidla veřejného osvětlení pro větší komfort a bezpečnost.
• Za první čtvrtletí roku ubylo přestupků i trestných činů: počet protiprávních činů řešených na našem území Policií ČR
se snížil ze 107 na letošních 63, z toho trestných činů z 18
na 11.
• Od 1. dubna Městská policie Černošice již neslouží v Dobřichovicích, Karlíku a na Řitce, nadále pokračuje jen na Třebotově a Kosoři; uvolněná kapacita je nyní k dispozici pro
Černošice, v souladu s loňským rozhodnutím zastupitelstva
o výpovědi zmíněných tří smluv.

naposled, schválilo příspěvek úzké skupině seniorů postižených zvýšením daně z nemovitosti v roce 2012; jako starosta
jsem navrhl zvážit jeho nahrazení sociálním programem pro
nouzovou pomoc bez jakéhokoliv spojení s daní; zastupitelstvo mi pak formálně uložilo takovou možnost dál promyslet
a prověřit.
• Ke 31. březnu 2021 skončila své působení na městském
úřadě naše dlouholetá paní účetní Milena Franková; která pro
město pracovala od 1. prosince 1994 – přes 27 let. Děkujeme!
• V městském ovocném sadu vysázeném loni na podzim proběhlo osetí travou.
Se začínající sezónou zahradnických a stavebních prací
upozorňujeme a připomínáme, že ve městě je obecně závaznou vyhláškou povoleno používání hlučných strojů a zařízení pouze v pracovní dny a v sobotu od 8 do 20 hodin.
(Pozn.: V sobotu je používání hlučných zařízení povoleno,
i pokud je státní svátek – letos se týká např. 1. a 8. května.
V neděli je zakázáno vždy.)
• V Osadě Zátoka radosti začala výstavba vodovodu a kanalizace (s významným finančním přispěním soukromých majitelů tamních nemovitostí).
• Rada schválila dodatek smlouvy o nájmu kancelářských
prostor ve Václavské ulici, Praha 2, pro Odbor sociálních
věcí, zdravotnictví a školství MěÚ Černošice; dodatkem se
prodlužuje letos končící smlouva nově na dobu neurčitou
a současně snižuje nájemné o téměř 20 %.
• Pokud na stanovišti na tříděný odpad není oranžový kontejner, je možné „tetrapaky“ dávat do kontejneru na plast – firma
je pak na třídicí lince oddělí.
• V očekávání zvýšené poptávky po konci pandemie jsme ve
výběrovém řízení vybrali hned dva nové zkušební komisaře
pro zkoušky uchazečů o řidičský průkaz, kteří k nám přicházejí jako klienti autoškol registrovaných v našem území
(v okrese Praha-západ).
• Členem grantového výboru se místo Michala Trešla stala
Michaela Voldřichová a zastupiteli Janu Farovi bylo uděleno
pověření k provádění svatebního obřadu.
Buďte zdrávi!
Filip Kořínek, starosta

Jak bude vypadat křižovatka v Radotíně po rekonstrukci:

• Zastupitelstvo schválilo na období 5 let smlouvu o podpoře
zimního stadionu (resp. SK Černošice) – 400 tisíc Kč ročně
na provoz a 5 milionů celkem za celé období na investice.
• Rada města vyhlásila stavební uzávěru na plochy dotčené
připravovanou změnou územního plánu – tedy plochy ostatní
sportovní v záplavovém území v Mokropsech (OS/Z) a plochy pro nerušící výrobu v záplavovém území v Černošicích
(VN/Z).
• Technické služby obdržely 3 nabídky na odkup nefunkčního příkopového ramena Berti, rok výroby 2006 – prodáme
jej nejvyšší nabídce od firmy Komatec za cenu 35 tisíc Kč.
• Zastupitelstvo podesáté, a dle průběhu diskuze možná

3

z radnice

Každý projekt ukazuje na to, co ve městě chybí
Autorům tří projektů, které uspěly
v hlasování prvního ročníku participativního rozpočtu Černošická
šance, jsme položili několik otázek.
Zde jsou jejich odpovědi.
1.	Proč jste se rozhodl/a se svým
projektem zapojit do Černošické
šance?
2. J
 ak dlouho Vám zabrala příprava
projektu a co bylo nejnáročnější?
Zapojil/a jste se aktivně i do propagace, jak?
3. C
 o jste říkal/a na to, že Váš projekt
uspěl a bude se realizovat?
4. J
 ak hodnotíte první ročník participativního rozpočtu obecně? Případně navrhujete nějaká vylepšení, změny?

Foto: archiv T. Homolky

Tomáš Homolka, autor projektu
workoutového hřiště
� 1. Nejprve jsem si myslel, že Černošická šance bude pouze pro oficiální
spolky a organizované skupiny působící
v Černošicích. Potom jsem si ale přečetl
detaily, a když jsem si uvědomil, že návrh
mohu podat i já, nebyl důvod to nezkusit.
V minulosti jsem několikrát hledal venkovní workout hřiště v okolí Černošic, ale
marně. Proto mě nejdřív napadlo, jestli
by nebylo možné nechat si jedno postavit na zahradě. Velice rychle jsem ale bohužel zjistil, jak drahý podobný projekt je
a že se pro soukromou osobu moc nevyplatí. Proto když se objevila Černošická
šance, věděl jsem, jaký projekt navrhnu,
4

protože jsem věřil, že nejsem sám, kdo
by hřiště využil.
� 2. Měl jsem jasnou představu, jak by
mělo workoutové hřiště vypadat, ovšem
příprava takového projektu není úplně organizačně snadná, proto zabrala
několik hodin. S pomocí koordinátora
Daniela Zejdy jsem vybral nejvhodnější
pozemek, kde by bylo vlastníkem hřiště
město, a bylo by tak přístupné všem občanům. Poté jsem kontaktoval dodavatele, který na základě mé představy vytvořil
vizualizaci hřiště. V tom okamžiku mi už
nic nebránilo k odeslání návrhu na stránku Černošické šance. Byl jsem z návrhu
nadšený a tím pádem taky rozhodnutý,
že se určitě zapojím i do propagace. Mojí
snahou bylo, aby se o hlasování dozvědělo více lidí, hlavně pak ti, kterým podobné hřiště v Černošicích také chybí.
Vytvořil jsem tedy plakát, který visel na
reklamních plochách, a v den zahájení
hlasování jsem sdílel hlasovací formulář
ve skupině na Facebooku, která je plná
aktivních občanů.
� 3. Udělalo mi to velkou radost! Byl
jsem samozřejmě šťastný, že něco, co
jsem navrhl, se stane realitou, ale hlavně, že hřiště budeme moci všichni využít.
� 4. Dle mého názoru je to skvělá iniciativa. Všechny tři vítězné návrhy zcela určitě budou přínosem pro naše město. Také
je z množství podaných návrhů vidět, že
občanům Černošic není jedno, kde žijí,
a záleží jim na tom, co se ve městě děje.
A vedení města zase dalo najevo, že mu
záleží na tom, co si občané myslí, a dalo
jim šanci vyjádřit se. Počet hlasů byl na
první ročník určitě úctyhodný a doufám,
že příští rok se zapojí ještě více občanů.
� 5. Váš projekt obdržel nejméně záporných hlasů. Co tomu říkáte?
Myslím si, že i ten nejmenší počet záporných hlasů ukazuje, že si lidé stejně
jako já uvědomují, že investovat do něčeho, jako je workoutové hřiště, není zbytečností. Jedná se o sportovní zařízení,
které povzbudí zdravý pohyb celé černošické komunity.

Jana Slezáková, autorka
projektu Rozkvetlé Černošice
� 1. Snažím se o zlepšení veřejného
prostoru, a to v oblasti mé vlastní, kterou
je životní prostředí. Jednou z cest se ukázala být Černošická šance.

Foto: archiv J. Slezákové

� 2. Příprava samotná trvala několik hodin. V hlavě jsem měla ulici Červánkovou,
která už na své ozelenění čeká několik
let, a okolí venkovního hlediště u školy.
Tam vidím potřebu investice, kterou zrealizuje profesionální firma. Dosavadní
snaha o ozelenění tohoto prostoru nebyla příliš úspěšná. Tyto lokality jsme řešili
na komisi životního prostředí mnohokrát
a teď jsem je jenom vytáhla na světlo.
Mokropeské valy jsem zařadila do projektu kvůli jejich umístění a využívání prostoru k veřejným akcím, takže až rozkvetou,
můžou být pro řadu lidí inspirativní včetně
hmyzího hotelu, který zde postavíme. To,
že Černošice jsou obklopené z jedné
strany přírodou Českého krasu a z druhé
strany břehovými porosty, je benefit, ale
nenahradíme tím zeleň ve městě. Vlastní
mikroklima i estetiku máme do jisté míry
ve svých rukou. A fragmenty kvetoucí,
méně často sečené zeleně se uplatní ve
veřejném prostoru moderního města i na
vlastní zahradě. S grafikou a propagací
pomohla Bára Nováková. Spolu jsme vytvořily facebookový a instagramový profil @rozkvetlecernosice, kde lidé můžou
sledovat vývoj projektových míst, a přidáváme informace a inspiraci k vlastnímu
tvoření kvetoucích zákoutí až lučních porostů.
� 3. Podpora mě potěšila a ještě víc, že
myšlenka oslovila další „zahradníky“ a už
mají zaseto. Doufám, že realizace naplní
očekávání. Pro tento typ projektu není
tedy vhodné načasování vyhlášení výsledků, protože jaro je tady a už by mělo
být připraveno a nejlépe i zaseto.
� 4. Smysl, že si každý může navrhnout
projekt dle svých zájmů, je jasný. Vítězství projektů určuje nejvyšší shoda obyvatel s navrhovatelem a to je jednoznačným přínosem Černošické šance. Každý

z radnice
podaný projekt ukazuje vedení města, co
nám zde chybí, a měl by být minimálně
zvážen z hlediska dalších investic v budoucnu. Co se týká vylepšení? Nebylo
mi jasné, do jaké úrovně podrobnosti má
být projekt připraven. Přeci jen čas, který tomu člověk věnuje, musí někde ubrat
a je velký rozdíl, zda se pouštět do detailního (včetně vizualizací, výběru dodavatele, provozovatele apod.), či jen rámcového zpracování. V určitém okamžiku
samozřejmě navrhovatel narazí na limit,
pokud není projektant a nedisponuje
potřebným zázemím. Považuji za dobré,
aby bylo jasněji specifikováno, do jaké
podrobnosti má být návrh připraven, přičemž by se nemělo očekávat, že běžný
občan zpracuje projektovou dokumentaci. Dále nevím, jak se bude vyvíjet role
navrhovatele projektu, zda a jak bude nadále zapojen.

Alena Smažíková, autorka
projektu víceúčelového prostoru
Naše Zahrada
� 1. Do Černošické šance jsem se rozhodla přihlásit, protože mi připadá, že
tady chybí místo, kde bychom se mohli
společně scházet. Hodně občanů Černošic nemá svou vlastní zahradu, ale zároveň by rádi trávili čas v udržované zeleni. Často se svými dětmi cestou z nákupu
zavítám do zahrady za Albertem a přišlo
mi škoda, že místo není lépe využité.
Skvělý prostor v centru města a zároveň
stranou na klidném místě a k tomu vzrostlé stromy. Spojující místo pro obyvatele
z Černošic, Vráže i Mokropes, protože
na poštu, úřad nebo do knihovny a na
nákup jistě občas zavítá úplně každý.

Foto: archiv A. Smažíkové

� 2. Příprava projektu trvala téměř 5
měsíců. Nápad se vyvíjel postupně. Vyptávala jsem se kamarádů, známých i neznámých, co by jim samotným připadalo
jako vhodné využití pro zahradu za Albertem. Projekt jsem postupně přetvářela do
finální podoby. Při tomto procesu jsem se
setkala se spoustou podnětných nápadů
od skvělých lidí, kteří mají zájem, aby
město fungovalo více komunitně a aby
společných prostorů, kde se lidé mohou
potkávat, bylo více. K propagaci jsem
použila plakáty a dále jsem projekt propagovala přes FB stránku. Skvělé ohlasy
měla krátká informační videa, která jsem
prezentovala na sociálních sítích.
� 3. Když jsem zjistila, že projekt uspěl,
byla jsem velmi překvapená. Z diskuze,
kterou jsem vedla se spoustou lidí, totiž
jasně vyplývalo, že nejvíce obyvatelům
našeho města chybí dětské hřiště, což
se také ve výsledku hlasování ukázalo,
ale bohužel byly hlasy roztříštěny mezi
dva projekty na dětské hřiště, na totožné
místo, kde odlišný byl pouze design her-

ních prvků. Samozřejmě jsem moc ráda,
že můj projekt bude realizován a všem
děkuji za podporu. Zároveň doufám, že
bude možnost zahradu za Albertem dále
rozvíjet, a to právě o herní prvky pro malé
děti.
� 4. Participativní rozpočet chápu jako
dobrý nástroj k otevřené komunikaci mezi městem a obyvateli. Nicméně
v mém případě se vyskytly určité problémy, které bylo potřeba řešit a nebylo to
úplně jednoduché. Do dalších let bych
tedy jako hlavní změny navrhovala promyšlenější pravidla, která se v průběhu
soutěže nebudou měnit. Do participativního rozpočtu také patří setkávání se
s občany, diskutování nad jejich nápady,
což bohužel kvůli pandemické situaci nebylo možné realizovat, ale i tak si myslím,
že by bylo vhodné tyto aktivity nějakým
způsobem suplovat, např. videokonferencí. Já osobně vnímám participativní
rozpočet jako možnost sbližovat obyvatele města, dát jim možnost semknout se
a vytvořit společně něco dobrého.
� 5. Pro lokalitu za Albertem bylo navrhováno více projektů, jeden tematicky podobný Vašemu. V čem podle
Vás zaujal hlasující víc ten Váš?
Myslím, že můj projekt mohl zaujmout
především altánem, který bude vhodný
pro pořádání různých akcí, ale i jako venkovní třída pro děti z blízkých škol a školek. Víceúčelový prostor Naše Zahrada je
koncipován pro všechny věkové kategorie a to vnímám jako velké plus, proč se
projekt veřejnosti líbil.
Pavla Nováčková

Poděkování
Dlouholetý doručovatel Informačního listu pan Jiří Blažej se rozhodl ze zdravotních důvodů ukončit roznos zpravodaje. Patřil
ke služebně nejstarším, nejvytíženějším a nejspolehlivějším spolupracovníkům. S listy jednou za měsíc nachodil přibližně
deset kilometrů. Ještě před lety roznášel celou třetinu nákladu! Děkujeme za dosavadní dobře odvedenou práci a přejeme
pevné zdraví.
Pavla Nováčková
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Z 67. jednání Rady města Černošice (8. 3. 2021)
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY
MAJETKU
• Havárie vodovodu a kanalizace
v Riegrově ulici
Rada města Černošice bere na vědomí informace o vzniklé havárii vodovodu
a splaškové kanalizace v Riegrově ulici
a o nutnosti zajištění opravy.
Souhlasí 1) s cenovým vyčíslením společnosti Herčík & Kříž, spol. s. r. o., IČ.:
49356607 za provedení dvojího vyčištění splaškové kanalizace v Riegrově ulici
a zajištění kamerového monitoringu za
cenu 74.872 Kč bez DPH, 2) s cenovou
nabídkou společnosti Aquaconsult, s. r.
o., IČ.: 47536209 na zajištění opravy
poškozené kanalizace za celkovou částku 198.900 Kč, z čehož činí 129.900
Kč za subdodavatelské práce na bezvýkopové sanaci firmou Herčík & Kříž spol.
s. r. o., 42.000 Kč za subdodavatelské
práce firmy Milana Hampla.
Rada města schvaluje 1) uzavření
smlouvy o dílo CES č. 75/2021 mezi
městem Černošice a společností Herčík
& Kříž, spol. s. r. o. na zajištění čištění
a monitoringu splaškové kanalizace, 2)
uzavření smlouvy o dílo CES č. 76/2021
mezi městem Černošice a společností
Aquaconsult, s. r. o. na zajištění opravy
poškozené kanalizace.
• Vybudování úseku vodovodního
a kanalizačního řadu v ulici Fr. Kocourka - plánovací smlouva
Rada města Černošice schvaluje uzavření plánovací smlouvy CES 73/2021
mezi městem Černošice a panem M. S.
o podmínkách výstavby úseku vodovodního a úseku kanalizačního řadu.
• Pronájem domu č.p. xxx ve Vrážské
ulici
Rada města Černošice souhlasí s pronájmem domu č.p. xxx ve Vrážské ulici
panu O. K. na dobu určitou jednoho
roku za nájemné 20.000 Kč měsíčně,
a to na základě nájemní smlouvy CES
74/2021za předpokladu, že do 10. 3.
2021 uhradí budoucí nájemce jistotu ve
výši dvou měsíčních nájmů.
• Nákup elektrické energie od roku
2022 na komoditní burze POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. pro
město Černošice a další přidružené
subjekty
Rada města Černošice souhlasí 1) s přípravou podkladů a uskutečněním burzovního obchodu pro nákup elektrické ener6

gie na POWER EXCHANGE CENTRAL
EUROPE, a.s. na období dodávky od
roku 2022, a to v souladu s § 64 písm.
c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, 2) s připojením města Řevnice, obce Všenory, Lety, Srbsko a Hlásná
Třebaň pro nákup komodit na burze POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE,
a.s. a s tím, aby město Černošice vystupovalo jako centrální zadavatel při tomto
společném nákupu elektrické energie
i pro jím zřízené organizace a další subjekty.
Rada města bere na vědomí, že při
nákupu komodit na burze bude činit poplatek burzy za obchodování 200 Kč za
každé odběrné místo a tyto náklady uhradí poměrem podílů nakoupených komodit k celkovému objemu obchodu každý
z veřejných zadavatelů; dalším nákladem
je jednorázový poplatek za uskutečněnou úspěšnou aukci ve výši 7.500 Kč.
Schvaluje 1) uzavření Dodatku č. 1
ke Smlouvě o centralizovaném zadávání na nákup elektrické energie (CES
č.109/1/2019) a Dodatku č. 1 ke Smlouvě o centralizovaném zadávání na nákup
zemního plynu (CES č.110/1/2019), 2)
uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o vzniku oprávnění k uzavírání obchodů na trhu
PXE pro konečné zákazníky-odběratel
(CES č. 265/2/2016).
• Nájem nebytových prostor - úprava
nájemného pro rok 2021 o inflační
koeficient
Rada města Černošice souhlasí 1)
s úpravou nájemného pro rok 2021 v návaznosti na uzavřené nájemní smlouvy
o nájmu nebytových prostor o inflační
koeficient 3,2 % podle předloženého
návrhu, 2) s prominutím poměrné části
nájemného u nájemníků v Srbské ulici,
a to do konce měsíce, ve kterém budou ukončena vyhlášená vládní opatření
z důvodu nouzového stavu způsobeného
pandemií koronaviru.
• Pachtovní smlouva č. 71/2021,
jejímž předmětem je pacht části pozemku parc.č. 6192/6 o výměře 50
m2 v ul. Zdeňka Lhoty před č.p. xxx
Rada města Černošice bere na vědomí
zveřejněný záměr pachtu na část pozemku parc.č. 6192/6 o výměře 50 m2 v ul.
Zdeňka Lhoty před č. p. xxx; souhlasí
s nabídkou pana K. P. na pacht části pozemku parc.č. 6192/6 o výměře 50 m2

k.ú. Černošice za částku 15.000 Kč/rok
2020.
Schvaluje pachtovní smlouvu č. 71/2021
mezi městem Černošice a panem K. P.
pro pacht části pozemku parc. č. xxx výměře 50 m2 za účelem zřízení posezení
před občerstvením před č. p. xxx v ul.
Zdeňka Lhoty za částku 15.000 Kč/rok.
PRÁVNÍ ODBOR
• Smlouva o poskytnutí užívacích
práv ke službě ASPI
Rada města Černošice schvaluje smlouvu č. 77/2021 o poskytování užívacích
práv ke službě ASPI se společností Wolters Kluwer ČR, a.s., za cenu 51.680 Kč
bez DPH.
• Organizační řád - změna
Rada města Černošice schvaluje 1) celkový počet zaměstnanců zařazených
do Městského úřadu Černošice k 1. 4.
2021 na 259, 2) Organizační řád Městského úřadu Černošice s účinností od 1.
4. 2021.
FINANČNÍ ODBOR
• Rozpočtové opatření č. 9
Rada města Černošice schvaluje rozpočtové opatření č. 9.
• Mateřská škola Husova - souhlas
s použitím fondu investic - závlahový
systém
Rada města Černošice souhlasí s použitím fondu investic Mateřské školy
Husova, příspěvkové organizace, IČO:
08084301 na realizaci závlahového systému, nejvýše však 200.000 Kč dle žádosti ředitelky školy.
ODBOR VEDENÍ MĚSTA
• Informace o možnosti nákupu
ochranných pomůcek na základě individuálních potřeb - pokyn tajemníka
3/2021
Rada města Černošice bere se souhlasem na vědomí 1) informaci o vydání
Pokynu tajemníka č. 3/2021 k zajištění
nákupu ochranných pomůcek na základě individuálních potřeb zaměstnanců,
2) použití finančních prostředků do částky 130.000 Kč na realizaci Pokynu tajemníka.
• Jmenování do funkce vedoucího
odboru informatiky
Rada města Černošice souhlasí se jme-

z radnice
nováním Ing. Milana Rüthera do funkce
vedoucí odboru informatiky, od 09. 03.
2021.
ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ
• Nákup nových regálů pro novou
spisovnu správní odbor - matrika
Rada města Černošice schvaluje nákup

nových policových regálů pro spisovnu
na pracovišti Podskalská, které je nutné
doplnit těmito regály pro kapacitní a bezpečnostní předpisy od firmy Regal Sistem, skladová technika IČ: 34144994;
souhlasí s cenovou nabídkou od firmy
Regal Sistem, skladová technika za
48.275 Kč bez DPH.

DODATEČNĚ ZAŘAZENÉ BODY
PROGRAMU
• Dar městu - notebook pro homeoffice
Rada města Černošice schvaluje znění
darovací smlouvy CES č. 81/2021 s panem K. S., souhlasí a dar přijímá.

Z 68. jednání Rada města Černošice (22. 3. 2021)
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY
MAJETKU
• Výsledky hlasování Černošické
šance 2021
Rada města Černošice bere na vědomí
výsledky hlasování prvního ročníku participativního rozpočtu Černošická šance
a souhlasí s realizací vítězných projektů
1) Venkovní workout hřiště, který získal
349 hlasů v předpokládané ceně realizace 320.000 Kč, 2) Rozkvetlé Černošice, který získal 315 hlasů v předpokládané ceně realizace 140.000 Kč, 3)
Víceúčelový prostor Naše Zahrada, který
získal 309 hlasů v předpokládané ceně
499.200 Kč. Dále schvaluje rozpočtové opatření č. 12 a rozhoduje o realizaci
projektu „Lavičky pro znavené chodce“
v hodnotě 20.000 Kč.
• Projektová dokumentace pro rekonstrukci ulic K Lesíku, parkoviště
Pod školou, Arbesova a Smetanova cenová nabídka
Rada města Černošice bere na vědomí
potřebu zpracování projektových dokumentací dopravních staveb v ulici K Lesíku, Pod školou, Arbesově a Smetanově
ulici a souhlasí s cenovou nabídkou společnosti PPU, s. r. o., IČO: 49613481
na zpracování projektových dokumentací pro rekonstrukci ulic K Lesíku, Pod
Školou, parkoviště v ulici Pod školou
a rekonstrukce komunikací Arbesova
a Smetanova za celkovou cenu 278.000
Kč bez DPH (336.300 Kč s DPH). Dále
schvaluje uzavření smlouvy č. 119/2021
mezi městem Černošice a společností
PPU, s. r. o. pro zpracování uvedených
projektových dokumentací.
• Dodatky ke smlouvám o závazku veřejné služby v linkové dopravě
v systému PID (linka PID č. 664, 665
a 951, 313 a 315) pro I. čtvrtletí 2021
Rada města Černošice schvaluje:
1) dodatek č. 17 (CES 236/17/2014)
pro linku PID 664 ke smlouvě o závazku
veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopra-

vy na roky 2020 až 2024;
2) dodatek č. 14 (CES 235/14/2014)
pro linky PID 665 a 951 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové
dopravě v systému Pražské integrované
dopravy na roky 2020 až 2024;
3) dodatek č. 12 (CES 442/12/2015)
pro linku PID 313 ke smlouvě o závazku
veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2020 až 2024;
4) dodatek č. 12 (CES 234/12/2014)
pro linku PID 315 ke smlouvě o závazku
veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2020 až 2024;
5) rozpočtové opatření č. 7.
Dále souhlasí s částečnou úhradou dopravcem vyčíslené prokazatelné ztráty na
linkách PID za rok 2020 nad rámec předepsaných záloh, a to ve výši 2/3 z částky 60.579 Kč (tj. 40.386 Kč), této ztráty,
což představuje příspěvek 40.386,36
Kč na chybějící tržby v roce 2020.
• Zemní práce při opravě poruch vodovodu v Karlštejnské a v Radotínské
ulici
Rada města Černošice bere na vědomí
informace o nutnosti provedení zemních
prací při haváriích vodovodního řadu
v Karlštejnské a Radotínské ulici a souhlasí 1) s postupem dle bodu 2.3.8
písm. a) vnitřního předpisu č. 5 o zadávání veřejných zakázek, 2) s cenovou kalkulací firmy Milana Hampla, IČ 61012432
na provedení zemních prací při opravách
vodovodního řadu v Karlštejnské a Radotínské ulici za celkovou cenu 60.198
Kč bez DPH. Dále schvaluje uzavření
smlouvy o dílo CES 12/2021 mezi městem Černošice a Milanem Hamplem na
provedení uvedených prací.
• Doplnění odvodňovacích žlabů v ul.
Dr. Janského
Rada města Černošice souhlasí s cenovou nabídkou pana Milana Hampla, IČ.:
61012432 na dodávku a montáž odvod-

ňovacích žlabů v ul. Dr. Janského ve výši
343.130 Kč bez DPH a schvaluje uzavření smlouvy o dílo (CES č. 123/2021)
mezi panem Milanem Hamplem a městem Černošice na dodávku a montáž
odvodňovacích žlabů v ul. Dr. Janského.
• Žádost o zábor veřejného prostranství před kostelem v Komenského ulici pro konání velikonoční mše
Rada města Černošice souhlasí 1)
s bezúplatným záborem veřejného prostranství před kostelem Nanebevzetí
Panny Marie v Komenského ulici v sobotu 3. dubna 2021 od 18 do 22 hodin pro
konání obřadů Bílé soboty a velikonoční
mše a 2) s využitím přenosného mobiliáře a ozvučení města pro pořádání této
akce.
• Úprava prostranství před prodejnou
Albert a umístění reklamního pylonu
na pozemku parc.č. 471/4 v Karlštejnské ulici
Rada města Černošice souhlasí s úpravou prostranství před prodejnou Albert
a s umístěním reklamního pylonu na pozemku parc.č. 471/4 v Karlštejnské ulici
podle dokumentace vypracované arch.
Janem Červeným v březnu 2021.
• Výměna tepelného zdroje v ZŠ Černošice - Komenského - vydání změnového Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Rada města Černošice bere se souhlasem na vědomí změnu Rozhodnutí
o poskytnutí dotace na akci „Výměna tepelného zdroje v ZŠ Černošice - Komenského“, kterým dochází k prodloužení
termínu předložení ZVA.
• Projektová dokumentace Rekonstrukce střešní konstrukce a vestavba učeben v ZŠ Komenského-Černošice
Rada města Černošice souhlasí s výběrem nejvýhodnější cenové nabídky
společnosti CEDE Studio, s.r.o., IČ
26764822, na vypracování projektové
dokumentace na stavbu Rekonstrukce
střešní konstrukce a vestavba učeben
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v ZŠ Komenského-Černošice ve výši
620.000 Kč bez DPH a schvaluje návrh smlouvy (CES č. 125/2021) mezi
městem Černošice a společností CEDE
Studio, s.r.o.
• Projektová dokumentace polopodzemních kontejnerů Husova-Majakovského
Rada města Černošice souhlasí s cenovou nabídkou Romany Hubkové, IČ
61455067, na vypracování projektové
dokumentace polopodzemních kontejnerů v křižovatce ulic Husova - Majakovského za celkovou cenu 25.000 Kč.
• Havarijní čištění ucpané splaškové
kanalizace na Vráži, Srbské a Topolské ulici
Rada města Černošice bere na vědomí
informace o zanesení splaškové kanalizace v oblasti Vráže, Srbské a Topolské
ulice a o nutnosti zajištění jejího vyčištění. Souhlasí s cenovým vyčíslením
společnosti Herčík & Kříž, spol. s. r. o.,
IČ.: 49356607 za provedení havarijního
vyčištění splaškové kanalizace v oblasti
Vráže, Srbské a Topolské ulici v celkové
délce 1500 m za celkovou cenu 193.397
Kč bez DPH. Dále schvaluje uzavření
smlouvy o dílo CES č. 118/2021 mezi
městem Černošice a společností Herčík
& Kříž, spol. s. r. o. na zajištění čištění
splaškové kanalizace.
• Výměna vodovodních a kanalizačních rozvodů vč. zařizovacích předmětů v prostoru bývalé pošty v domě
č.p. 228
Rada města Černošice souhlasí s cenovou nabídkou společnosti S.V.A. s.r.o.,
IČ: 18626467 na výměnu vodovodních
a kanalizačních rozvodů vč. zařizovacích
předmětů v prostoru bývalé pošty v domě
č.p. 228 za cenu 85.223 Kč bez DPH.
Schvaluje: 1) výjimku z vnitřního předpisu č.5 o zadávání veřejných zakázek
– výběr nabídky jediného uchazeče, 2)
smlouvu o dílo č. CES 120/2021 mezi
městem Černošice a společností S.V.A.,s.r.o., 3) rozpočtové opatření č. 10.
ÚSEK PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ
A KOMUNIKACE
• Žádost o dotaci MPSV - mimořádná
dotace ze státního rozpočtu pro sociální služby (DPS) a sociální pracovníky ORP 2021
Rada města Černošice schvaluje 1)
podání žádosti o dotaci mimořádného
dotačního řízení MPSV na rok 2021 pro
poskytovatele sociálních služeb (DPS),
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2) podání žádosti o dotaci mimořádného
dotačního řízení MPSV na rok 2021 pro
sociální pracovníky ORP.
• Dodatky ke smlouvám v návaznosti
na prodloužení doby realizace projektu Otevřené město Černošice
Rada města Černošice souhlasí:
1) s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě
o zajištění vzdělávání zaměstnanců městského úřadu Černošice č. 158/2020 ze
dne 2. 6. 2020, mezi městem Černošice a společností AP NETSOFT s.r.o.,
IČO 25900901, kterým se prodlužuje
doba realizace smluvního plnění o 3 měsíce, do 30. 6. 2021;
2) s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě
o zajištění vzdělávání zaměstnanců městského úřadu Černošice č. 159/2020 ze
dne 25. 5. 2020, mezi městem Černošice a společností GORDIC spol s r.o.,
IČO 47903783, kterým se prodlužuje
doba realizace smluvního plnění o 3 měsíce, do 30. 6. 2021
3) s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo Strategie efektivnosti IT systémů města Černošice č. 402/2020 ze
dne 1. 12. 2020, mezi městem Černošice a společností UnitX s.r.o., IČO
07850646, kterým se prodlužuje doba
realizace smluvního plnění o 1 měsíc, do
30. 4. 2021.
• Zpracování plánu ÚSES pro ORP
Černošice - vyhlášení ZPŘ
Rada města Černošice souhlasí s realizací veřejné zakázky Zpracování plánu
ÚSES pro ORP Černošice zadávané
ve zjednodušeném podlimitním řízení;
schvaluje výzvu a zadávací dokumentaci včetně návrhu smlouvy o dílo CES
124/2021 k veřejné zakázce Zpracování
plánu ÚSES pro ORP Černošice.
ODBOR TECHNICKÝCH SLUŽEB
• Oprava vozidla Fumo 2
Rada města Černošice souhlasí s provedením opravy vozidla Fumo 2 firmou
Lufra s.r.o., IČ 26131854 za cenu
115.360 Kč bez DPH.
• Pronájem pozemku za účelem
umístění kontejnerového stání na tříděný odpad
Rada města Černošice souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě
č. 344/2015 ze dne 10. 7. 2015 s M.
M. a A. M. na pronájem pozemku pacr.
č. 1682/90 v k.ú. Černošice za účelem
umístění kontejnerového stání na separovaný odpad.

• Zdravotní řez lipového stromořadí poštovní ulice
Rada města Černošice bere se souhlasem na vědomí realizace zdravotního prořezu lipové aleje a následnou
likvidaci větví v Poštovní ulici, fy Martin
Pražák - certifikovaný arborista ETW, IČ
13149661, za částku 37.700 Kč.
ODBOR INFORMATIKY
• Výzva k podání nabídky na veřejnou
zakázku malého rozsahu s názvem
„Pořízení licencí antivirového systému“
Rada města Černošice souhlasí s realizací veřejné zakázky malého rozsahu
s názvem „Pořízení licencí antivirového
systému“ a schvaluje výzvu a zadávací
dokumentaci včetně podmínek návrhu
smlouvy CES 82/2021 k veřejné zakázce „Pořízení licencí antivirového systému“.
• Pozáruční podpora elektronické
úřední desky
Rada města Černošice rozhoduje o variantě pozáruční podpory úřední desky.
FINANČNÍ ODBOR
• Rozpočtové opatření č. 11
Rada města Černošice schvaluje rozpočtové opatření č. 11.
• Finanční dar na provoz očkovacího
centra Dobřichovice
Rada města Černošice schvaluje 1) poskytnutí daru na provoz očkovacího centra v Dobřichovicích ve výši 15.000 Kč TJ
Sokol Dobřichovice, IČ 00380253, 2)
smlouvu CES 122/2021.
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
A ZDRAVOTNICTVÍ
• Uzavření smlouvy o potravinové pomoci
Rada města Černošice schvaluje smlouvu o potravinové pomoci mezi městem
Černošice a Potravinovou bankou.
DODATEČNĚ ZAŘAZENÉ BODY
• Podání žádosti o dotaci - Výzva č.
9/2019
Rada města Černošice bere se souhlasem na vědomí podání žádosti o dotaci
Státního fondu životního prostředí ČR Výzva č. 9/2019, pro oblast životní prostředí ve městech a obcích.

z radnice
• Výsadba stromů v ul. Poštovní, Riegrova, Fügnerova
Rada města Černošice souhlasí 1) se
záměrem výsadby stromů v oblasti ulic

Fügnerova, Poštovní, Riegrova, jako
náhradu za stromy vykácené z důvodu
havarijního stavu, 2) s podáním žádosti
o dotaci SFŽP Výzva č. 9/2019 a vyu-

žitím získaných finančních prostředků
k úhradě nákladů na výsadbu stromů.

Z 69. jednání Rady města Černošice (24. 3. 2021)
• Dohoda o převzetí věcí z úschovy – medaile Věry
Čáslavské
Rada města Černošice souhlasí s uzavřením Dohody o převzetí věcí z úschovy s M. O.

• Smlouva o dílo na zpracování návrhu na výsadbu stromů
Rada města Černošice schvaluje smlouvu o dílo mezi městem
Černošice a paní Terezou Pragerovou, IČ 88554937, za částku 50.000 Kč, bez DPH.

Ze 70. jednání Rady města Černošice (31. 3. 2021)
ODBOR VEDENÍ MĚSTA
• Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 428/2014 o bezhotovostní
úhradě cen poštovních služeb Číslo 982807-4388/2014,
E2018/03651/D3

Rada města Černošice schvaluje uzavření dodatku č. 3 smlouvy 428/2014 o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb
s Českou poštou, s.p. IČ: 47114983.

Ze 71. jednání Rady města Černošice (7. 4. 2021)
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY
MAJETKU
• Doplnění VO V ul. V Zahrádkách
a propojení kabelového vedení veřejného osvětlení s ul. Pražskou
Rada města Černošice bere na vědomí
informace o nutném kabelovém propojení veřejného osvětlení z ulice V Zahrádkách do ulice Pražské tak, aby mohlo
dojít k plánovanému odstranění vrchního vedení společností ČEZ a doplnění
jednoho stožáru do ulice V Zahrádkách
a souhlasí s cenovou nabídkou společnosti ELTODO Osvětlení, s. r. o., IČO:
25751018 na provedení kabelového
vedení z ulice V Zahrádkách do ulice
Pražské a doplnění jednoho stožáru do
ul. V Zahrádkách za celkovou částku
49.403 Kč bez DPH.
• Rekonstrukce bytového domu č.p.
xxx ve Slunečné ulici, domu č.p. xxx
v Poštovní ulici a objektu DPS
Rada města Černošice souhlasí:
1) s výběrem nejvýhodnější cenové nabídky společnosti PSK TUZAR s.r.o.,
IČ.: 25604678 na vypracování projektové dokumentace pro rekonstrukci bytů
v bytovém domě č.p. 627 ve Slunečné
ulici ve výši 247.000 Kč bez DPH,
2) s výběrem nejvýhodnější cenové nabídky společnosti RAM projekt s.r.o.,
IČ.: 27100669 na vypracování projektové dokumentace pro rekonstrukci Domu
s pečovatelskou službou č.p. 1805 ve
Vrážské ulici za cenu 210.000 Kč bez
DPH,

3) s výběrem nejvýhodnější cenové nabídky společnosti RAM projekt s.r.o.,
IČ.: 27100669 na vypracování projektové dokumentace pro rekonstrukci
domu č.p. 228 v Poštovní ulici za cenu
355.000 Kč bez DPH.
Dále Rada města schvaluje:
1) uzavření smlouvy o dílo (CES č.
140/2021) mezi společností PSK
TUZAR s.r.o. a městem Černošice na vypracování projektové dokumentace pro
rekonstrukci bytů v domě č.p. 627 ve
Slunečné ulici,
2) uzavření smlouvy o dílo (CES č.
143/2021) mezi společností RAM projekt s.r.o. a městem Černošice na vypracování projektové dokumentace pro
rekonstrukci Domu s pečovatelskou službou č.p. 1805 ve Vrážské ulici,
3) uzavření smlouvy o dílo (CES č.
144/2021) mezi společností RAM projekt s.r.o. a městem Černošice na vypracování projektové dokumentace pro
rekonstrukci domu č.p. 228 v Poštovní
ulici.
ODBOR TECHNICKÝCH SLUŽEB
• Nákup oceloplechového kontejneru typu ABROLL
Rada města Černošice souhlasí s nákupem oceloplechového kontejneru
typu ABROLL o objemu 5,3 m3 od společnosti Multitec Český Brod, s.r.o.,
IČ 02486105 za cenu 45.000 Kč bez
DPH.

• Oprava stroje bobcat
Rada města Černošice bere na vědomí
provedení opravy stroje bobcat autorizovaným servisem Bobcat CZ, a.s., IČ
26212340 za celkovou cenu 55.217
Kč.
ODBOR VEDENÍ MĚSTA
• Program 20. zasedání zastupitelstva města
Rada města Černošice schvaluje program 20. zasedání zastupitelstva města
dne 15. 4. 2021.
• Žádost o vyjádření města k trase
cyklistického závodu „Praha - Karlštejn Tour“ v k.ú. Černošice (žadatel
Kolo pro život, z.s.)
Rada města Černošice bere na vědomí
žádost spolku „Kolo pro život, z.s.“, IČ:
03401707, o vydání souhlasu s vedením trasy cyklistického závodu PRAHA
- KARLŠTEJN TOUR, dne 1. 5. 2021,
přes katastrální území města Černošice;
schvaluje vedení závodu po navržené
trase. Nevyužívá svého práva činit jiné návrhy ve správním řízení, vedeném Agenturou ochrany přírody, č.j. SR/0345/
SC/2021-4, ve věci udělení souhlasu
s vedením trasy cyklistického závodu
PRAHA - KARLŠTEJN TOUR v CHKO
Český kras, dne 1. 5. 2021.
FINANČNÍ ODBOR
• Inventarizační zpráva - rok 2020
Rada města Černošice bere na vědomí
inventarizační zprávu o provedené inven9

z radnice
tarizaci za rok 2020; souhlasí s vyřazením pohledávek vzniklých do roku 2012
z podrozvahového účtu č. 905 s výjimkou pohledávky za zkrachovalou Union
Bankou, a. s. „v likvidaci“ v celkové hodnotě 3.458.920,30 Kč.
• Rozpočtové opatření č. 14
Rada města Černošice schvaluje rozpočtové opatření č. 14.
MĚSTSKÁ POLICIE
• Ověření silničního laserového rychloměru ProLaser III/PL-DOK II pro potřeby Městské policie Černošice
Rada města Černošice souhlasí s povinnou prolongací osvědčení měřiče
rychlosti proLaser III/PL-DOK II u společnosti Sorneco s.r.o. IČO: 24304778,
který je výhradním výrobcem tohoto zařízení. Cena ověření měřiče je firmou stanovena v roce 2021 na částku 29.350
Kč bez DPH. cena nezahrnuje dopravu
zařízení do servisního střediska firmy.
Tato doprava bude zajištěna městskou
policií Černošice.
PRÁVNÍ ODBOR
• Smlouva o podpoře s SK Černošice, z.s.
Rada města Černošice doporučuje
zastupitelstvu města schválit smlouvu
o podpoře CES č. 139/2021 mezi městem Černošice a Sportovním klubem
Černošice, z.s., IČ 47005246.
• Veřejná vyhláška - opatření obecné
povahy o vydání územního opatření
o stavební uzávěře
Rada města Černošice rozhoduje o námitkách podaných k návrhu opatření
obecné povahy o stavební uzávěře, tak
jak jsou vypořádány v čl. 7 Veřejné vyhlášky města Černošice č.j. S-MUCE
14936/2020 PO; vyhlašuje Veřejnou
vyhlášku města Černošice opatření
obecné povahy o vydání územního opatření o stavební uzávěře č.j. S-MUCE
14936/2020 PO.
• Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č.
447/2015
Rada města Černošice schvaluje dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 447/2015
o pronájmu prostor v ulici Václavská se

společností SVÚM reality s.r.o., IČO
27215156, zastoupenou M. Královou,
manažerkou správy nemovitostí.
• Vnitřní směrnice č. 5 - zadávání veřejných zakázek
Rada města Černošice schvaluje v novém znění vnitřní předpis č. 5 - Zadávání
veřejných zakázek.
ODBOR INFORMATIKY
• Smlouva o zpracování osobních
údajů č. CES 136/2021
Rada města Černošice souhlasí s uzavřením Smlouvy o zpracování osobních
údajů č. CES 136/2021 s obcí Průhonice, Květnové nám. 73, 252 43 Průhonice.
• Vyhodnocení - VZMR - Pořízení licencí antivirového systému
Rada města Černošice bere na vědomí
zápis o posouzení a hodnocení nabídek
a doporučení hodnotící komise; rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky dodavatele; schvaluje uzavření smlouvy
CES 82/2021 dle předmětu veřejné zakázky Pořízení licencí antivirového systému, mezi městem Černošice a dodavatelem Polysoft s. r. o. za celkovou cenu
156.740 bez DPH.
• Nákup barevného multifunkčního
zařízení A3 - plánovaná obměna tiskáren
Rada města Černošice souhlasí s nákupem barevného multifunkčního zařízení
Kyocera TASKalfa 2553ci v základní
konfiguraci včetně instalace od společnosti Digital Copiers s. r. o. za celkovou
cenu 44.710 Kč bez DPH (54.099,10
Kč vč. DPH).
DODATEČNĚ ZAŘAZENÉ BODY
• Rekultivace skládky U Dubu: Rozhodnutí o poskytnutí dotace - změna
Rada města Černošice bere na vědomí změnové RoPD na akci Rekultivace
bývalé skládky „„U Dubu“”, Černošice,
které mění termín dokončení realizace.
• Smlouva o dodávce elektřiny - převod odběrného místa v Poštovní 228
Rada města Černošice souhlasí s uzavřením smlouvy 145/2021 mezi městem
Černošice a společností ČEZ Prodej,

a.s., IČO 27232433, o sdružených
službách dodávky elektřiny ze sítí NN č.
0201884280 pro odběrné místo pro byt
č. 2 v Poštovní 228.
• Schválení dodatku ke smlouvě
„O poskytování služeb spočívajících
v nakládání se separovaným odpadem“
Rada města Černošice souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb spočívajících v nakládání se separovaným odpadem, mezi
městem Černošice a společností Separace Berounsko, zastoupenou Komwag,
podnik čistoty a údržby města, a.s., IČ
61057606, kterým se upravuje cena za
likvidaci plastů na cenu 2.802 Kč bez
DPH/tunu a za likvidaci papíru na cenu
0 Kč/ tunu.
• Výměna osvětlení na Staré návsi
u kostela v Komenského ulici
Rada města Černošice souhlasí s cenovou nabídkou společnosti ELTODO
Osvětlení, s. r. o., IČO: 25751018 na
provedení výměny osvětlovacích těles
na Staré návsi - u kostela v Komenského ulici za úsporná LED tělesa v celkové
částce 28.872 Kč bez DPH.
• Cenová nabídka na umístění svodidla u stožáru trakčního vedení v ul.
Dr. Janského
Rada města Černošice souhlasí s nabídkou společnosti SVODIDLA s.r.o., IČ:
25052276, na umístění svodidla u stožáru trakčního vedení v ul. Dr. Janského, Černošice za částku 48.248 Kč bez
DPH.
• Program pro poskytnutí dotace
z rozpočtu města - kompenzační příspěvek k dani z nemovitosti pro rok
2021
Rada města Černošice schvaluje 1)
návrh programu pro poskytnutí kompenzačního příspěvku daně z nemovitých
věcí v roce 2021, za obdobných podmínek a pro stejný okruh příjemců jako
v předchozích letech, 2) návrh příloh
programu, a to vzor přihlášky a smlouvy
o poskytnutí kompenzačního příspěvku.
Doporučuje zastupitelstvu města vyhlásit program pro poskytnutí dotace z rozpočtu města - kompenzační příspěvek
k dani z nemovitosti pro rok 2021.

Z 19. zasedání Zastupitelstva města Černošice (3. 3. 2021)
• Rozpočtové opatření č. 5
Zastupitelstvo města Černošice schvaluje rozpočtové opatření č. 5.
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• Rozdělení finančních prostředků
v rámci Programu pro poskytnutí dotace z rozpočtu města Černošice na

rok 2021
Zastupitelstvo města Černošice bere na
vědomí zápis ze 4. jednání Grantového

z radnice
výboru konaného dne 18. února 2021;
schvaluje 1) rozdělení finančních prostředků v rámci programu pro poskytnutí
dotace na rok 2021 v oblasti kultury; 2)
rozdělení finančních prostředků v rámci programu pro poskytnutí dotace na
rok 2021 v oblasti práce s mládeží; 3)
rozdělení finančních prostředků v rámci programu pro poskytnutí dotace na
rok 2021 v sociální oblasti; 4) uzavření
smluv o poskytnutí dotací v oblasti práce s mládeží, kultury a sociální oblasti
(vzorové smlouvy byly schváleny Zastupitelstvem města Černošice usnesením č.
Z/17/5/2020 ze dne 09. 12. 2020) se
žadateli.

• Smlouva o poskytnutí dotace na
projektovou dokumentaci o rekonstrukci střechy zimního stadionu
Zastupitelstvo města Černošice bere
na vědomí žádost Sportovního klubu
Černošice, z.s., (dále jen „SK Černošice“) o dotaci ve výši 200.000 Kč ze dne
13. 02. 2020, a to na částečnou úhradu
projektové dokumentace o změně skladby střešního pláště zimního stadionu;
uděluje dotaci pro SK Černošice ve výši
184.525 Kč za účelem částečné úhrady projektové dokumentace o změně
skladby střešního pláště zimního stadionu. Dále schvaluje 1) uzavření smlouvy
č. 72/2021 o poskytnutí dotace ve výši

níci úřadu vyzvednout ve skladu první
várku pomoci. Půjde především o trvanlivé potraviny, drogerii a hygienické
zboží. Koordinaci výdeje a příjmu pomoci bude zajišťovat pracovník oddělení
sociální pomoci David Krivačka. „Skrze
náš odbor pak budeme moci prostředky distribuovat těm, kteří je budou potřebovat,“ doplnila Blehová. Pomoc je
určena například sociálně slabším spoluobčanům, seniorům, nízkopříjmovým
osobám, rodinám s dětmi či lidem bez
domova.
Potravinová banka Central vznikla
v roce 2018 a patří k nejmladším bankám v České republice. Vznikla zejména z potřeby pomoci při svozu a distribucích potravin a drogerie ve středních
Čechách. Její sklad s logistickým centrem sídlí v Modleticích. Stará se o spolupracující organizace z okresů Beroun,
Příbram, Benešov, Kutná Hora, Kolín
a dále pak jižní části okresů Praha-východ a Praha-západ.
Pavla Nováčková

Pomoc od srdce pomáhá
Ocitli jste se v tíživé finanční situaci, nebo
víte o rodině, která takové problémy řeší?
Pomocnou ruku v podobě potravinových
balíčků nabízí lidem z Černošic a okolí
provozovatelé zdejšího hokynářství na
Vráži, Josef Linhart a Margaret M. Kabi.
Určena je nejen rodičům samoživitelům, seniorům, ale i dalším lidem, kteří
řeší třeba zdravotní problémy nebo jiné
složité životní situace. „Naše činnost se
rozrůstá a naše zkušenosti a možnosti se i díky pomoci od spousty dalších

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

Chcete se stát
dobrovolníkem?

Černošice zahájily spolupráci
s potravinovou bankou
Smlouvu o spolupráci s Potravinovou
bankou Central schválili v březnu černošičtí radní. Potravinová pomoc by se
díky tomu měla již od května dostat potřebným lidem, kteří se ocitnou nečekaně bez finančních prostředků.
Dosud černošický Odbor sociálních
věcí, zdravotnictví a školství spolupracoval s neziskovou organizací. Objem
dané pomoci již ale nedostačoval, navíc
mnohdy nebylo možné zareagovat na
nenadálou situace pružně.
„Spolupráce s potravinovou bankou
nám přinese účinný nástroj pro výkon
sociální práce, pro navazování kontaktů
s potencionálními klienty i pro podporu a motivaci klientů stávajících napříč
odděleními odboru. Jistým benefitem
bude i možnost pomoci občanům, kteří
se ocitnou nečekaně bez prostředků,“
uvedla vedoucí Oddělení sociální pomoci Jana Blehová. Město na pomoc ročně přispěje částkou 4.000 korun.
Jakmile bude smlouva podepsána
oběma stranami, budou moci pracov-

184.525 Kč s SK Černošice, 2) rozpočtové opatření č. 8.
• Záměr směny části pozemku parc.č. xxx/2 v obci a k.ú. Černošice, ul.
Riegrova, Ke Švarcavě
Zastupitelstvo města Černošice schvaluje záměr směny části pozemku parc.č.
xxx/2 o předpokládané výměře cca 70
m2 v obci a k.ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice za id 1/2 pozemku
parc.č. 2295/1 o výměře 478 m2 v obci
a k.ú. Černošice ve vlastnictví pana P. K..

fajn lidí, kteří se aktivně zapojují, rozšiřují. Spolupracujeme i s potravinovou
bankou a dalšími podobně zaměřenými
kluby,“ říká Margareta M. Kabi. V případě potřeby ji stačí kontaktovat na e-mailu
pomocodsrdce@gmail.com, telefonicky
na čísle +420 725 511 760 nebo přímo
v prodejně. Současně uvítá i další zájemce, kteří mohou nabídnout materiální či
finanční pomoc pro úspěšný projekt Pomoc od srdce.

S cílem podpory a rozvoje dobrovolnictví v kraji vzniklo před časem Regionální dobrovolnické centrum (RDC)
Středočeského kraje. Propojuje uchazeče o dobrovolnictví s organizacemi,
které jejich pomoc potřebují, a naopak potřebným organizacím dobrovolníky hledá.
V rámci projektu rozvoje dobrovolnictví v ČR vznikla napříč kraji Regionální dobrovolnická centra, do jejichž
databáze se může přidat jakákoliv organizace, která s dobrovolníky spolupracuje. Na RDC se může obrátit i zájemce o dobrovolnictví, kterému bude
následně vybrána vhodná aktivita.
V Praze a Středočeském kraji tato centra provozuje organizace Letokruh. Ta
již přes dva roky sdružuje a motivuje
dobrovolníky, převážně v seniorském
věku. Hlavním cílem a posláním této
organizace je aktivizace seniorů.
Co dělat, když se rozhodnete stát
se dobrovolníkem?
Kontaktujte koordinátory RDC a ti
Vám najdou využití tak, aby Vám dobrovolnictví přinášelo co nejvíce naplnění.
Současně RDC pomáhá organizacím
najít dobrovolníky pro jejich programy.
Více informací naleznete na www.stredocesky.rdc-info.cz, www.letokruh.eu
nebo na dobrostredocesky@letokruh.
eu, tel.: 603 483 487.
Pavla Nováčková

Pavla Nováčková
11

z radnice

Jízdenky PID podraží
Rovných padesát korun – tolik má stát od července cesta vlakem z Černošic do Prahy v rámci Pražské integrované dopravy.
Navýšení tarifu PID v průměru o 25 procent již odsouhlasili koncem března středočeští zastupitelé, schválit jej musí ještě Rada
hlavního města Prahy. Ta se 19. 4. připojila k rozhodnutí Středočeského kraje a rozhodla o úpravách cen jízdného v Pražské
integrované dopravě od 1. srpna.
Navýšení se týká jednotlivého i časového jízdného.
„Změna a navýšení tarifu PID jsou nezbytné, nemůžeme si
dovolit před tímto problémem zavírat oči nebo strkat hlavu do
písku. S tarify se nehýbalo 10 let, za tu dobu jen složená inflace
činila přes 21 procent,“ uvedl radní pro dopravu Petr Borecký
s tím, že další náklady si vyžádala integrace dopravy v jednotlivých oblastech Středočeského kraje, která zároveň cestujícím
dopravu zlevnila. Kraji v minulosti rostly náklady, například když
vláda opakovaně v minulosti rozhodla o navýšení platů řidičů
autobusů, ale navýšení hradily kraje. Podle Boreckého vláda také odmítá krajům kompenzovat obrovské propady tržeb
v době pandemie. Jen loni přitom ztráty ve veřejné dopravě
Středočeského kraje činily víc než 500 milionů korun. „Bez
zdražení jízdného by muselo dojít ještě k větší redukci počtu
spojů, než dochází již teď. To by s sebou neslo i nevratné dopady do celkové kvality dopravní obslužnosti na území kraje,“
upozornil Borecký a doplnil, že kraj v současnosti dotuje veřejnou dopravu částkou přes 3,5 miliardy Kč ročně, což je cca
40 % všech jeho disponibilních příjmů.

Krátce od sousedů
• V pražském Radotíně pokračují dopravní omezení kvůli rekonstrukci křižovatky pod Korunou. Až do 2. srpna bude
automobilová doprava ve směru od Lochkova vedena objízdnou trasou s odbočením do ulice Na Výšince a dále
přes náměstí Osvoboditelů. Stejným způsobem pojedou
autobusy městské hromadné dopravy. Pro ty řidiče, kteří
přijíždějí po Karlické ulici a jedou dále směrem do Lochkova, se nic nemění, využijí stávající trasu.
• Speciální linka Cyklobusu vedoucí z Dobřichovic na Brdy

U časového jízdného dojde ke změnám jízdného pouze pro
cestování ve vnějších pásmech, případně dojezdovém pásmu
0 na území Prahy. Měsíční a čtvrtletní kupóny jsou zdraženy
o 25 %, cena ročního jízdného je stanovena na 9,5násobek
ceny měsíční. Ceny ročních kupónů se oproti stávajícím zvednou o 10-15 %. Celkově však budou časové kupóny i přes připravené zdražení pro pravidelné cestující výrazně výhodnější.
Cena půlhodinové jízdenky pro Prahu bude nově 30 Kč,
devadesátiminutová jízdenka bude stát nově 40 Kč.
Pavla Nováčková

Platnost jízdenky,
počet pásem

Původní
cena

Nová cena

15 min, 2 pásma

12

14

30 min, 2 pásma

18

22

60 min, 3 pásma

24

30

90 min, 4 pásma

32

40

2 h, 5 pásem

40

50

2,5 h, 6 pásem

46

60

3 h, 7 pásem

54

70

3,5 h, 8 pásem

62

80

4 h, 9 pásem

68

90

je v provozu od konce března. Cyklobusy jezdí v nepracovní dny v trase Dobřichovice, nádraží (odjezdy v 8:30,
10:30, 12:30, 14:30 a 16:30) – Černolice – Řitka – Mníšek pod Brdy – Kytín do konce října. Spoje navazují na
vlaky linky S7. Zastávka je umístěna na parkovišti vedle nádražní budovy. V cyklobusu se jízdní kolo přepravuje za 16
Kč, ve vlacích je nutné kolo odbavit dle tarifu železničního
dopravce. Provoz linky je zajištěn minibusem s přívěsem
pro přepravu 20 jízdních kol.
Pavla Nováčková

Nezapomeňte se do 11. 5. sečíst!
Český statistický úřad kvůli počáteční nedostupnosti systému prodlužil online fázi sčítání. Přes internet se tak můžete
sečíst až do 11. května. Pokud se někdo nemůže nebo nechce sečíst online, může do 11. května vyplnit listinný sčítací formulář. Listinné sčítací formuláře začali sčítací komisaři roznášet po 17. dubnu. Je možné si je vyzvednout i na
pobočce České pošty v Černošicích a krajských správách
ČSÚ.
Ověřit sčítací komisaře a kontaktní místa si můžete na https://scitani.ceskaposta.cz/ Vzhledem k původně neplánovanému souběhu online a terénního sběru se může stát, že
oznámení o distribuci obdrží i ti, kteří se už sečetli online.

12

Lidé se tak mohou rozhodnout, kterou variantu sečtení využijí. Zda přes papírový formulář, nebo přes internet. Výhodou
online sčítání je, že se do něj můžete zapojit kdykoliv a odkudkoliv, kde je připojení k internetu. Formulář, dokud ho
neodešlete, se dá také průběžně ukládat.
Pavla Nováčková

z radnice

Projektové okénko
Projekt Rekonstrukce zpevněných ploch
hasičské zbrojnice Černošice, reg. č.
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/001114
9 byl zcela dokončen a dne 21. 3. 2021
byla městu vyplacena dotace v plné výši,
tj. 1.950.343,17 Kč. Spolu s projekty Bezpečné chodníky – chodník Říční
v Černošicích a Rekonstrukce učebny informatiky ZŠ Černošice jim letos začíná
doba udržitelnosti na dobu 5 let.
Výměna tepelného zdroje v ZŠ Černošice – Komenského: po peripetiích se
závěrečnou zprávou projektu a doložení
naplnění indikátorů stanovených v rozhodnutí o poskytnutí dotace se podařilo dosáhnout řešení a závěrečná zpráva

čeká na schválení dotačním orgánem.
I tento projekt by tak letos měl vstoupit
do doby udržitelnosti.
Dne 29. 3. 2021 schválilo Zastupitelstvo Středočeského kraje poskytnutí
dotace ze Středočeského Fondu podpory včasné přípravy projektů EU 2021+
a NIP ve výši 179.685 Kč na projekt Studie opatření k eliminaci odtoku vod do
zástavby města Černošice.
Dne 1. 3. 2021 byly podány žádosti
o dotace: Černošice – vsakování a retence dešťových vod ve vybraných lokalitách, CZ.05.1.24/0.0/0.0/20_144/00
14925 a Budova radnice – úprava střechy na retenční, CZ.05.1.24/0.0/0.0/2
0_144/0014702 ve výzvě č. 144 Operačního programu Životní prostředí. Zatím probíhá formální hodnocení žádostí.

Projektová žádost „ZŠ Černošice –
přístavba šaten v budově Komenského“
byla dne 4. 3. 2021 podána do dotační
výzvy Ministerstva pro místní rozvoj.
Zpracováváme Plán rozvoje sportu
města Černošice s předpokládaným výhledem do roku 2026. V dohledné době
bude návrh nového plánu zveřejněn k připomínkování. Uvítáme veškeré podněty
a návrhy, které pomohou ucelit informace o sportu v Černošicích a zlepšit podmínky sportu v našem městě.
Informace o projektech naleznete
v sekci projekty a dotace na webu města. U dalších podaných žádostí o dotaci
čekáme na výsledky hodnocení.
Monika Formáčková
projektový manažer

Spolky mohou žádat granty z kraje i Tesca
Nejen na kulturní akce, ale nově také
na činnost mohou letos získat spolky
dotace ze Středočeského fondu kultury a obnovy památek. Změnou zastupitelé kraje reagovali na postižení kulturního života pandemií nemoci Covid-19.
Podpora je určena pro spolky, obecně
prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy působící v oblasti kultury
nejméně jeden rok k datu podání žádosti o dotaci.
Podpora z krajského fondu je udělována v rámci tří programů: na podporu
základních knihoven (1,6 milionu Kč),
na obnovu památek (25 milionů Kč)
a na podporu kultury (11 milionů Kč).
Právě Program pro poskytování dotací na podporu kultury doznal největší
změny. K tradiční podpoře kulturních
akcí je nově připravena podpora čin-

nosti organizace. Tato výzva reaguje na
současnou situaci, kdy se fixní náklady
spojené s pravidelnou činností – jako
jsou nájem prostor k pravidelné činnosti, služby s tím spojené nebo údržba
webových stránek – nezmenšily, ale na
straně druhé omezení společenských
kontaktů neumožňují organizacím výdělek, který by náklady sanoval. Fond
proto nabídne dotaci ve výši 50 % na
úhradu uvedených nákladů na pravidelnou činnost, aby pomohl zachránit
existenci zejména organizací působících na dobrovolnické bázi. Termín pro
podávání žádostí je ve všech výše uvedených programech stanoven od 3. 5.
do 13. 5. 2021. Podrobnosti najdete
na webu kraje www.kr-stredocesky.cz,
v záložce kultura.
Grantový program vyhlásila také spo-

lečnost Tesco, a to již podeváté. V Černošicích tak mohou místní neziskové
organizace a spolky získat na konkrétní
prospěšnou iniciativu až 30.000 Kč.
Cílem programu je podporovat místní
společenství prostřednictvím grantů
poskytovaných neziskovým organizacím, aby mohly realizovat projekty, které přispívají ke zlepšení kvality života
v okolí obchodů Tesco. Další informace
a podrobnosti o programu a formulář
k podání žádosti naleznete na internetové stránce itesco.cz/pomahame/.
Pozor, žádosti je možné podávat jen do
2. května.
Pavla Nováčková

Aby už korona přešla, psali senioři na vrbu přání
Velikonočně nazdobenou vrbu přání, kam si každý mohl napsat na vajíčko své prosby, měli před jarními svátky k dispozici
senioři v hale Domu s pečovatelskou službou v Černošicích.
Obyvatelé nás svou nápaditostí velmi potěšili. „Přeji si, aby už
korona přešla a mohli jsme se zase setkávat v klidu a ve zdraví,“ napsala například paní Zdena. Na jiné kraslici stálo: „Všem
seniorům a personálu přeji pevné zdraví a pohodu.“ Paní Jitka
zase přidala: „Vážení, pane vedoucí a naše milé pečovatelky,
děkuji Vám za příkladnou péči o nás všechny. Velký dík.“
Jsme proto rádi, že se naše projekty líbí a mají smysl. Před
Velkým pátkem zaměstnanci obešli celý dům a všem obyvatelům rozdali napečené mazance a nabarvená vajíčka. Ani letos

nechyběla velikonoční pomlázka a chybět nemohl ani panáček
bylinkového likéru.
Po dlouhé zimě jsme si udělali radost také opékáním buřtů
v parčíku DPS, kde nám online z obrazovky zahrála kapela Třehusk včetně písniček na přání. Odpoledne se krásně vydařilo
a doufáme, že takových bude více.
Ale nevěnujeme se jen zábavě. Každý měsíc mají senioři
možnost trénovat svou paměť v soutěžních kvízech, které pak
odevzdávají ke kontrole a za něž mohou získat ocenění.
Za DPS
Monika Lípová
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Město vyřazuje
majetek
Město Černošice nabízí odkup movitých věcí, vyřazených, nebo před
vyřazením, z evidence majetku. V případě zájmu se ozvěte na jednotlivé
kontakty. Vaše nabídky předávejte
v obálkách s popisem věci k rukám
p. Gerstendörfa nejpozději do 14. 5.
2021 do 12.00 na podatelnu MěÚ
Černošice.

Auto Škoda Rapid Spaceback
Active 1,2 TDI – bílé
RZ: 3ST 3211
• rok výroby: 2015
• stav: nepojízdné/ bez STK
(otvory ve střeše po výstražném osvětlení), nutné odstranit
polepení!, špatný tlak ve válcích
motoru, negarážované
• kontakt: ředitel městské policie
p. Klimzsa tel. 725 996 374
• komentář: větší investice – výměna motoru, spíše na náhradní
díly
Auto Škoda Fabia Combi
9S5 9991 – bílé
• rok výroby: 2009
• stav: rok nepojízdné, bez STK
(otvory ve střeše po výstražném
osvětlení), nutné odstranit polepení!, negarážované
• kontakt: Ivan Jerling
tel.: 602 139 893
Auto Škoda Fabia Combi
5S6 8349 – modrá
• rok výroby: 2006
• stav: dva roky nepojízdné!, bez
STK, negarážované
• kontakt: Ondřej Gerstendörfer,
tel.: 606 025 342
Sušička prádla Gorenje
D62122
• rok výroby: 2013
• stav: funkční, starší typ
• kontakt: Petr Lágner,
tel.: 724 060 151

Aktuality o testování a očkování
• Od 14. 4. se může k očkování registrovat skupina zájemců od věku 65+, od
7. 4. se mohou k očkování proti Covid-19
registrovat pracovníci v sociálních službách.
• Otevírací doba Očkovacího centra Dobřichovice: Každý den od 8 do 15 hodin
pro registraci, případné dotazy. Očkování probíhá nepravidelně podle dodání
vakcín, tedy různé pracovní dny od 8 do
20 hodin. Ke 30. 3. v centru naočkovali
1000 lidí.
• Černošičtí radní schválili finanční dar
na provoz očkovacího centra Dobřichovice. O pomoc s financováním provozu
centra, které provozuje TJ Sokol Dobřichovice ve vlastní sokolovně, požádal
starosta Dobřichovic. Rada rozhodla
o poskytnutí částky 15.000 korun.
• Srozumitelně podané informace o vládních opatřeních proti koronaviru a životních situacích v době epidemie najdete

na Covid portále https://covid.gov.cz/
• Městský úřad Černošice zajišťuje
v rámci své rozšířené působnosti rozvoz
antigenních testů a respirátorů do škol
a školských zařízení. V březnu rozvezl
celkem 49.025 kusů testů, a to do 125
škol a školských zařízení. Nejvzdálenější
byly školy v Libčicích nad Vltavou a v Holubicích severně od Prahy, v opačném
směru se pomůcky rozvážely až na Slapy
či do Průhonic. V pondělí 19. 4. začala distribuce 193.550 kusů roušek do
54 škol. „Výborně se nám spolupracuje
s černošickými hasiči, ve většině případů
vyšli vstříc i ředitelé a ředitelky jednotlivých škol a školek, kteří pomohli s distribucí ve svém okolí. V posledním případě
nám s distribucí testů velmi pomohla Renata Hlavešová z MAS Dolnobřežansko,
která zajistila dodávku s posádkou z jednotky SDH Zvole,“ uvedl Milan Bartůněk,
referent krizového řízení.
Pavla Nováčková

Město Černošice nabízí službu občanům.

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

Kontejnery budou přistavovány na vybraná místa v termínech (viz tabulka),
a to vždy
v sobotu od 9:00 do 12:00 hod.

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

KVĚTEN – PROSINEC 2021

Místo přistavení
Komenského (u kostela)
1.5.
Na Marsu x Pardubická
Husova x Kollárova (za bývalou MŠ)
8.5.
V Habřinách (osada Zátoka Radosti)
Na Vírku
15.5.
Topolská x Jasmínová
Měsíční x Jitřní
22.5.
Osada Lavičky

datum

29.5.

26.6.

24.7.

21.8.

18.9. 16.10. 13.11.

5.6.

3.7.

31.7.

28.8.

25.9. 23.10. 20.11.

12.6.

10.7.

7.8.

4.9.

2.10. 30.10. 27.11.

19.6.

17.7.

14.8.

11.9.

9.10.

6.11.

4.12.

Mapa míst je na www.mestocernosice.cz. Bližší informace, dotazy, nápady či
připomínky na tel. 251 641 183 nebo e-mail technicke@mestocernosice.cz.
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CO SE U ŘEKY

BIO-ODPAD

NEPATŘÍ N E S M Í !
DO PŘÍRODY!

V aktivní zóně záplavových území se nesmí:
-

umísťovat ani provádět stavby vyjma uvedených v § 67 vodního
zákona: soukromé osoby nesmějí umísťovat schodiště, opěrné
zdi ani jakákoli jiná „zpevnění" a úpravy břehů bez souhlasu
správce vodního toku a vodoprávního úřadu.

Také biologický odpad (tráva, větve, listí aj.) je odpadem (zákon
185/2001 Sb.). Nemáte-li kompost na vlastním pozemku, jste
povinni bioodpad odložit na místě k tomu určeném (kontejnery na
- u řeky nelze bez povolení umisťovat žádný mobiliář pevně
bioodpad, sběrný dvůr) nebo si objednat odvoz.
spojený se zemí (lavičky, stoly, zpevněné pochozí plochy aj.).
Bioodpad zásadně nepatří do lesa, do křoví, na břeh řeky apod.!
- nesmí se provádět žádné terénní úpravy zhoršující odtok
POKUD JSTE JIŽ VE VEŘEJNÉM PROSTORU NĚJAKÝ ODPAD
povrchových vod (např různé zhutněné dosypávky apod.)
V MINULOSTI ULOŽILI, ŽÁDÁME VÁS O JEHO ŘÁDNÉ ODKLIZENÍ.
- nesmí se skladovat nebo odkládat odplavitelný materiál:
Přestupek dle § 69 odst. 2 zákona 185/2001 Sb. - neoprávněné
o k řece se nesmí sypat tráva, větve, jiný biologický odpad
založení skládky a odkládání odpadů mimo vyhrazená místa
o nesmí se umisťovat odplavitelné konstrukce k sezení aj.
- lze postihnout pokutou až do výše 50 000 Kč.
- nesmí se zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky,
Přestupek proti veřejnému pořádku – neoprávněný zábor
tyče, zábradlí, podpěry na rybářské pruty apod.
veřejného prostranství dle § 5 odst. 1 písm. g) zákona 251/2016 Sb.
Odběry
vody pomocí hadice, čerpadla atd. k zálivce zahrádek apod.
- lze postihnout pokutou až do výše 75 000 Kč.
jsou možné jen na povolení vodoprávního úřadu. (Povolený odběr
Porušení obecně závazné vyhlášky obce (povinnost ukládat odpad není až do 500 m3/s za měsíc zpoplatněn). Je-li voda odebírána bez
povolení, dopouští se fyzická osoba přestupku dle § 116 odst. 1
na určená místa) dle § 4 odst. 2 a násl. zákona 251/2016 Sb.
písm. b) vodního zákona a hrozí jí pokuta až do výše 100 000 Kč.
lze postihnout pokutou až do výše 100 000 Kč.

Děkujeme

,

Děkujeme

,

že nám pomáháte udržovat Černošice čisté a hezké.

že pomáháte udržovat řeku a její okolí čisté a bezpečné.

Přestupky proti uvedeným zákonným povinnostem lze oznámit
Městské policii, Policii České republiky, Městskému úřadu Černošice
(Odbor životního prostředí, Odbor přestupků, Odbor správy majetku).
www.mestocernosice.cz

Přestupky proti uvedeným zákonným povinnostem lze oznámit
Městské policii, Policii České republiky, Městskému úřadu Černošice
www.mestocernosice.cz

POHLEDEM OBČANŮ MĚSTA
Ještě slovo o psech
To, jak se chovají nepořádní majitelé psů, popsala paní Petelíková znamenitě, nezbývá mi než souhlasit.
Sama jednu takovou osobu vídám v parčíku u nádraží
v Mokropsech. Bedlivě sleduje svého Jack Russella, ale jen
do chvíle, než začne dělat potřebu, to se rychle otočí a peláší pryč. Je o dobrých 30 let mladší než já. Škoda, nemám

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

proto šanci ji dohonit. Řekla bych jí pěkně od plic, co si o ní
myslím. Nejvíc mě na tom ale dopaluje, že nepejskaři (když
se podívám po chodnících, tak se ani nedivím) nás ostatní,
kteří máme rádi své pejsky, ale TAKÉ své město, strkají do
jednoho pytle. Tak vás, kteří jste si ještě neuvědomili, že jste
čistotní lidé, prosím, myslete na to.
Jana Paďouková

Kdy nepůjde proud, se dozvíte ze SMS nebo e-mailu
Vylepené letáky, které informovaly o chystaných odstávkách
energie, již ve městě neuvidíte. Společnost ČEZ distribuce totiž změnila způsob jejich oznamování. Nově lidem nabízí možnost nechat si zasílat informace přímo pro svoji nemovitost, a to
na email nebo telefon SMS. Včas tak budete vědět, kdy u vás
nepůjde proud, neprodleně budete informováni i v případě, že
odstávka bude zrušena. Jak postupovat, pokud chcete tuto
službu využít?

• Zaregistrujte se na www.cezdistribuce.cz/sluzba
• Pro ověření zákazníka budete potřebovat: EAN kód, datum
narozeni (IČO), e-mail.
• Registrovat můžete až 3 e-maily a 1 telefonní číslo.
Informace o plánovaných odstávkách najdete i na webu
města Černošice v Aktualitách
a na www.cezdistribuce.cz/odstavky.
(pan)
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Černošické polky
V minulosti žily Černošice bohatým kulturním a spolkovým životem. Hrála se
ochotnická divadla, loutkové divadlo,
vystupoval pěvecký sbor, pořádaly se
plesy, významné byly místní kapely. Ke
kulturním událostem přispívaly i sportovní kluby. To vše díky mnoha obětavým
a talentovaným lidem.
Ladislav Ejem
Jedním z nich byl nepochybně Ladislav Ejem (1922–1999). Narodil se
jako šesté dítě v početné černošické rodině Ejemů. Na konzervatoři vystudoval
skladbu, hru na klavír a klarinet, hrál i na
saxofon a varhany. Dirigoval a komponoval, jeden čas byl kapelníkem pražského
divadla Na Fidlovačce. Skládal hudbu
k divadelním představením černošických
spolků. Založil a vedl svůj profesionální
orchestr s mnoha kvalitními muzikanty,
vedl úspěšně i černošický pěvecký sbor.
Byl autorem několika operet, např. veselé operety Daniela (kterou nastudoval
Klub atletů Horní Černošice). Produkoval
vlastní i převzatou taneční hudbu, nahrával pro Československý rozhlas. Vystupoval i koncertně – část života působil
v cizině. Ejemovu Černošickou polku si
můžeme např. poslechnout na gramofonové desce vydané Supraphonem v roce
1989. Autorem doprovodného textu byl
Ejemův kamarád Vilda Moravecký, polku

nazpívala Eva Pfeifferová z kapely Strahovanka.
Antonín V. Nademlejnský
Regionálně významným úspěšným
amatérským hudebníkem byl i autor další Černošické polky, Antonín
Václav Nademlejnský (1910–1992).
Narodil se v Králově Dvoře u Berouna.
Od roku 1942 žil s rodinou v Horních
Černošicích. Vlastním povoláním byl
rytcem not v Typografii v Praze, kde byl
i členem známého pěveckého sboru. V
tiskárně Melantrich byl kapelníkem dechového orchestru. Nademlejnský patří
mezi úspěšné lidové skladatele taneční
hudby. Na gramofonových deskách jsou
zaznamenána tanga, valčíky i polky. Zde
najdeme i naši Černošickou.
Byla v repertoáru mnohých orchestrů,
např. pro vydání desky v Supraphonu
v roce 1953 ji s doprovodným textem
Václava Lajna nahrál orchestr Emila
Kaplánka. Existuje i pěkné zahraniční
provedení bavorskou dechovkou z obce
Deuerling u Regensburgu. Možná jsou
i další její nahrávky.
Bratr Nademlejnský byl od mládí věrným sokolem. Černošickým dorostencům byl trpělivým cvičitelem, pořádal
turistické výlety i cyklistické putovní tábory. Na letních táborech ve Žloukovicích
na břehu Berounky zněly písně z jeho
sborníku „Tábornické písně“. Jednomu
z účastníků se ještě po 72 letech vyba-

vují slova: „Hurá táborníci sokoli, naše
píseň když zahlaholí…“. Vyučoval hře
na různé hudební nástroje, založil a vedl
sokolský orchestr, kde sám hrál na harmoniku (ovládal i hru na housle, violu,
kytaru a klavír).
Bude hrát Černošickou polku Třehusk?
S názvem Černošická polka tedy není
spojena skladba jediného autora. V antikvariátech a v místních rodinách jsem
dohledala noty A. V. Nademlejnského
pro harmoniku, klarinet a piano a na internetu již citovanou bavorskou nahrávku. V současnosti svítá naděje, že polku
nastuduje a na přání spoluobčanky paní
Milušky Borovičkové příležitostně zahraje
poberounská hudební skupina Třehusk.
V devadesátých letech uváděla hlášení
černošického místního rozhlasu znělka,
kterou pro naše město složil rodák Jiří
Lexa, absolvent Vojenské hudební konzervatoře v Roudnici nad Labem.
Víte někdo více o dalších skladbách –
např. o Černošické hymně a Mokropeské polce? Budeme rádi, pokud přispějete zasvěcenější informací.
Renata Horešovská
ČeSpoLet

Poznejte významné černošické vily
V minulém vydání Informačního listu
jsme zveřejnili přehled černošických vil,
které jsou zapsány v Ústředním seznamu kulturních památek. Nyní přinášíme
informace o dalších významných vilách
v Černošicích. Najdete je na webu města
v záložce Turistika a architektura, v tištěné mapě města Černošice z roku 2020
a rovněž v interaktivním systému G-obec.

1 Historizující dům od Miroslava
Stöhra
Dům čp. 399 v ulici Dr. Janského je
pozoruhodnou ukázkou historismu s vlivy
počínající secese. Autorství stavby je připisováno staviteli a architektu Miroslavu
Stöhrovi (1859–1929), který stavěl mimo
jiné také pavilony na Všeobecné jubilejní
zemské výstavě v roce 1891 a Národopisné výstavě Českoslovanské v Praze
16

1

v roce 1895. Je možné, že dřevěná konstrukce černošické stavby byla přenesena z Národopisné výstavy v Praze či spíše
z Výstavy architektury a inženýrství v roce
1898 (nepotvrzeno). V hlavním průčelí
vyniká datace roku 1899 a iniciály původní majitelky domu PM v kruhovém poli

2

obklopeném štukovým listovím. Zděný,
výrazně členitý dům je zasazen do rozlehlé zahrady, v níž vyniká a plně se rozvíjí
teatrálnost díla s převažujícími dřevěnými
stavebními prvky, přičleněnými ke hmotě
stavby a vyřezávanými detaily.

z města a okolí

3

2 L
 etohrádek pražského
advokáta Samuela
Honosnou vilu v ulici Dr. Janského
čp. 401 v eklektickém stylu si nechal
postavit JUDr. Alexius Samuel. Přízemní rodinný dům se suterénem a obytným podkrovím stavěl Jan Tůma, mistr
zednický z Horních Mokropes od října
1903 do června 1904. Místní stavitel
Václav Majer je podepsán pod pozdějšími plány přístavby prosklené verandy
Samuelova letohrádku z roku 1915 při
bočním průčelí na severní straně. Další úpravy verandy byly uskutečněny na
konci dvacátých let 20. století. Fasády
vily jsou zdobeny bohatým historizujícím
dekorem. V hlavním symetrickém průčelí
předstupuje převýšený polygonální rizalit
se samostatnou mansardovou stříškou
s trojlistě ukončeným vikýřkem a vázou
ve vrcholu. Kompozici fasády rozehrává
kombinace četných štukových detailů
jako pilastry, lisénové rámce, omítková
rustika, zdobné římsy, volutový dekor,
mušle, dívčí maskarony, kartuše, klenáky, vázy a dekorované vikýře. Dům, který
si uchoval podobu z doby svého vzniku,
doplňuje též původní kované oplocení na
kamenné podezdívce, se zděnou pilířovou bránou a mřížovými vraty s nástavcem. Hlavní průčelí letohrádku dotvářela
architektonicky rozvržená okrasná zahrada, jak je zřejmé z historických fotografií.

3 Rodinný dům Jana Lhoty
Vilu čp. 466 v ulici Zdeňka Lhoty si
nechal postavit JUDr. Jan Lhota, advokát v Praze. Pod plánovou dokumentací
z 28. srpna 1902 je podepsán méně
známý pražský stavitel František Kalousek. Stavba probíhala od září 1902 do
července 1903. Vila představuje přední
ukázku doznívajícího historismu v černošické architektuře. Nejreprezentativněji
působí portál hlavního vstupu s původními dřevěnými dveřmi s vyřezávaným

4

5

dekorem a ozdobným kováním. Význam
stavby umocňuje spojitost s právníkem
Zdeňkem Lhotou, jedním z prvních českých civilních letců a průkopníkem československého letectví, po kterém je
ulice podél železniční trati pojmenována.

4 Vila Jaroslava a Marie
Morávkových
Vila čp. 798 v Karlické ulici je v odborné veřejnosti považována za jednu z architektonicky nejvýznamnějších staveb
města Černošic. Funkcionalistickou vilu
pro Jaroslava a Marii Morávkovy projektoval známý moravský architekt Čestmír
Šlapeta (1908 Frýdek-Místek–1999
Mnichov), žák slavného architekta Hanse
Scharouna z umělecké akademie ve Vratislavi. Stavba probíhala od srpna 1938
do dubna 1939.

5 Budova sokolovny od
architekta Jaroslava Fröhlicha
K architektonicky pozoruhodným stavbám Černošic patří patrová samostatně
stojící budova sokolovny čp. 263 od
architekta Jaroslava Fröhlicha (1897–
1986), žáka Jana Kotěry na Akademii výtvarných umění v Praze. Jaroslav
Fröhlich byl sám aktivním členem zdejší
sokolské jednoty. Po válce, kdy došlo
k obnovení Sokola (založeného 7. 12.
1913), zastával funkci náčelníka Sokola
Horní Černošice. Zpočátku, kdy ještě
sokolové neměli svou vlastní budovu, se
cvičilo v místních hostincích. Významnou
roli při přípravě stavby sokolovny sehrálo
Družstvo pro vystavění tělocvičny Sokola
v Černošicích. Projekt k budově sokolovny, který zahrnoval i kino (Bio Sokol),
vypracoval v několika verzích architekt
Fröhlich roku 1931 a 1932 s přísnějším
funkcionalistickým pojetím. Stavbu provedl místní stavitel Josef Hakl. Ke slavnostnímu otevření došlo 4. 6. 1933.

6

6 Vila od architekta Bohumila
Kříže
Pozdně funkcionalistický rodinný dům
čp. 58 v Sadové ulici patří mezi přední
architektonická díla Černošic. Autorem
projektu pro manžele Všetečkovy z let
1940–41 byl pražský architekt Bohumil
Kříž, žák architekta Josefa Gočára na
Akademii výtvarných umění v Praze. Patrový dům stojí v architektonicky rozvržené zahradě. Má tvar kubusu se škrábanou omítkou (březovou kůrou), terasami,
typickým okenním členěním a rovnou
střechou. Originální řešení exteriéru i interiéru s využitím nejmodernějších technologií zajišťovalo majiteli vysoký komfort
bydlení.
Pavla Nováčková
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-- Krátce po příjezdu na místo požáru --

-- Každé hořící místo musí být do hloubky
prolito vodou… --

Uhašením požáru zásah nekončí
Požár lesa na Babce v sobotu 27. března
byl pro nás tím rozsáhlejším zásahem –
trval přes šest hodin a jeho likvidace se
zúčastnily čtyři hasičské jednotky – kromě naší mokropeské také jednotka HZS
Řevnice a JSDH obcí Solopisky a Třebotov, s celkem šesti cisternami.

-- Mytí (nejen) zablácených hadic na
dvoře zbrojnice --

Čtrnáct mokropeských hasičů – z toho
i tři členky „dívčího“ týmu – opustilo své
domovy krátce před polednem a vrátilo
se do nich až kolem sedmé večer. Čekal
nás náročný zásah, který se odehrával
na ploše 3,5 hektaru, a vzhledem k převýšení více než 100 metrů bylo místo
velmi omezeně přístupné pro automobilovou techniku, tedy bylo nutné ručně
natahovat stovky metrů hadic. Několikahodinovou, fyzicky vyčerpávající práci v obtížném terénu však zvládli se ctí
všichni, jak již dříve zmíněný dívčí tým,
tak i dlouholetý veterán jednotky Jaroslav
Manda, který letos oslaví 62. narozeniny
a k zásahům vyjíždí již 44 let.
Pro ilustraci ještě několik dalších čísel – obě mokropeské cisterny celkem
čtyřikrát dojely na čerpací stanoviště
v Třebotově, což reprezentuje 93 ujetých kilometrů a dovezených 48.000 litrů
hasební vody, nepočítaje do toho vodu
dovezenou dalšími jednotkami. Z obou
cisteren bylo rozvinuto hadicové vedení, jehož celková délka dosahovala 400
metrů, opět nepočítaje hadice ostatních
jednotek.

-- Úklid nástavby vozu, vše použité musí
být vyčištěno a zkontrolováno --

-- …práce je to namáhavá a špinavá --

Cisterny je třeba připravit na další výjezd
Na tomto případu ale také chceme
ukázat už méně známý fakt, že uhašením
požáru žádný zásah ještě zdaleka nekončí. Z místa zásahu jsme sice odjížděli kolem 17 hodiny, čekalo nás ale ještě doplnění vody do obou cisteren z hydrantu ve
Foglarově ulici na Vráži, po příjezdu zpět
do zbrojnice dotankování nafty, výměna
mokrých hadic a dalšího použitého vybavení a základní úklid ve vozech.
Také radiostanice se ocitly v dobíječích, vozy byly doplněny o novou balenou
pitnou vodu a velitel vyplnil na počítači
v online systému nutnou administrativu.
Po návratu do zbrojnice je totiž nutno bez
odkladu připravit techniku a výstroj na
další případný výjezd, a to bez ohledu na
denní dobu či únavu. Ti nejzablácenější
si během této doby ještě dali obleky do
pračky a krátce po půl sedmé jsme se
rozcházeli ke svým domovům. To ale ještě nebylo vše hotovo…
Opět jsme se sešli v pondělí navečer
a pokračovali v pracích, které nebylo nutno udělat hned v sobotu, jsou ale také
potřebné – proběhlo mytí aut, důkladná
očista kabin i nástaveb, tlakovou vodou
byly očištěny zablácené hadice a poté
zavěšeny na stožár k vysušení. Proběhlo
praní dalších obleků a došlo i na vyčištění
a nakrémování obuvi. Toto vše trvalo další skoro tři hodiny času. Shrnuto v kostce
– po ukončení šestihodinového zásahu
následovaly další čtyři hodiny práce, kterou v tomto případě můžete zhlédnout na
fotografiích.
Za Sbor dobrovolných hasičů Mokropsy
Jan Mudr
www.hasicimokropsy.cz
-- Ještě boty, a bude úplně hotovo  --

-- Naše „prádelna“, kterou jsme z velké
části svépomocí vybudovali v loňském
roce. -18

-- Vypraný zásahový oblek se suší ve
speciální skříni --

z města a okolí
JAZYKOVÉ OKÉNKO / LANGUAGE QUIZLET

FOLLOW ME TO KRYŠTOF
TO GET A

in BOLLETA bar&restaurant
make your life tasty

Match a country or a city with an activity:
2xfoto: archiv KLC Kryštof

Léto s KRYŠTOFem
Dobrý den celému týmu do školky, chtěla jsem Vám moc
poděkovat za Summer Camp, když jsem slyšela Matyášovo
nadšené vyprávění, měla jsem velkou radost, že jsem Vás už
před 5 lety našla. EP
Dobrý večer, chtěla bych Vám moc poděkovat za skvělou
pravidelnou reportáž z fronty, ale hlavně celému týmu za
péči o děti. Náš Jáchym přijel nadšený, prý “příští rok jede
rozhodně znovu a školka Kryštof je skvělá”. KT
Milý KRYŠTOF týme, děkujeme za vše, Bára si to s vámi všemi, jako vždy, moc užila a už se těší na příští rok! EŠ
Chcete, aby se vaše děti v létě měly stejně skvěle jako Matyáš,
Jáchym a Bára a aby se těšily na další tábor? Pošlete je s KRYŠTOFem anglickou školkou a jazykovou školou na docházkový
tábor přímo v Černošicích nebo na pobytový na Frýdlantsko.
I pro toto léto jsme pro ně připravili týdny plné příběhů, sportování a pobytu v přírodě.
To všechno pod vedením anglických rodilých mluvčích a školených sportovních instruktorů. V termínech 12.–30. července si vaše děti mohou společně s papouškem Blu zaletět do
slunné Brazílie a naučit se létat, navštívit divočinu a prožít nejedno dobrodružství, stát se Vikingem a řídit se zdravým rozumem nebo navštívit město plné zvířat se čtvrtěmi jako je Sahara
a Tundrov.
Sportovní instruktoři navíc připravili pro pobytový tábor na
Frýdlantsku řadu pohybových aktivit na čerstvém vzduchu, připraveny jsou trampolíny, lukostřelba i slackline.
Přihlášky na: www.klckrystof.cz/tabor !

NOŠICÍCH

Ivana Blahovcová
KLC Kryštof

USA

take photographs of the lions

Spain

visit the pyramids

Kenya

watch a bullfight

Egypt

see the tulips

Holland

drive through the Grand Canyon

Vylpňte formulář na
www.klckrystof.cz/travel
Nebo odpovědi zašlete rovnou na
krystof@klckrystof.cz
První tři získají ZDARMA pivo v restauraci
BOLLETA bar&restaurant v Černošicích
Připravila: Anglická školka a jazyková škola KRYŠTOF

z města a okolí

V Karlické opět zní dětský smích
Po dlouhém odloučení, chvílích plných
ticha a smutna ve školce se nám konečně vrátili předškoláci a děti rodičů IZS
do našich tříd. V Karlické zavládla opět
dětská radost, smích a trochu i to zdravé zlobení. Letos nás oproti loňskému
znovuotevření čekala ovšem změna, a to
v podobě testování za pomoci rodičů.
Děti jsme přivítali s otevřenou náručí
a všichni od nás dostali obrovskou pochvalu, jak krásně test zvládli! První byl
nejhorší, děti ani my jsme nevěděli, co
nás čeká. Ale hned jsme ztratili obavy
a další testování proběhlo hladce. S dětmi jsme si zopakovali hygienická pravidla

a pak konečně mohla začít zábava.
Děti nám donesly úkoly, co plnily při
distanční výuce. Společně jsme prošli
a zopakovali, co vše jsme probírali po
dobu uzavření. Veškeré třídy se snaží
trávit co nejvíce času na zahradě MŠ
a přizpůsobují tomu také všechny aktivity a řízené činnosti. Krtečci a děti rodičů
z IZS vítají jaro, poznávají a vyrábějí jarní
květiny a zvířátka, učí se tanečky a těší
se, až budou moct cvičit venku. Ve Lvíčatech mají téma Jaro v trávě a zkoumají
broučky a květiny z blízka, jako kolektivní
práci tvořili jarní louku, dalekohledy a užívají si hry na zahradě. A především také

připravujeme předškoláky na nástup do
základní školy.
V dalších dnech nás čeká tvoření a příprava na Den matek, dopravní den na
kolech a koloběžkách a také Den dětí
plný her, soutěží a hudby. Snažíme se
si s dětmi návrat užívat naplno, děti jsou
rády, že jsou opět mezi kamarády, a my,
že tu máme zase živo! Doufáme, že brzy
budeme moci přivítat i ostatní děti, již
s novou dokončenou ulicí a těšíme se na
opravdový příchod jara plný slunečných
dní.
Klaudie Filípková
učitelka třídy Krtečků

2x foto: archiv MŠ Karlická

Zápis do Lesní mateřské školy
Na dvorečku
Ve dnech 2.–12. 5 proběhne zápis do LMŠ Na dvorečku elektronicky nebo poštou.
Dne 5. 5. 2021 od 14 do 16 h
probíhá zápis i osobně v areálu
LMŠ Na dvorečku, Lety, Kejnská.

Bližší informace k organizaci zápisu a dokumenty k němu najdete
na nástěnce www. jedenstrom.cz.

Krátké zprávy ze ZŠ
• v dubnu (v době uzávěrky IL) se do školy konečně vrátily třídy prvního stupně,
žáci se střídají po týdnu a jsou pravidelně
testováni
• rodiče budoucích prvňáčků se mohli
se školou spojit pomocí schůzky v MS
Teams
• proběhl online zápis do prvních tříd,
přihlášeno je zatím 130 dětí (zatím není
jasné, kolik bude žádat o odklad školní
20

Alena Laláková
Jeden strom

ZŠ Černošice hledá od nového
školního roku učitele 1. stupně
a asistenta pedagoga
s okamžitým nástupem.
Kontakt:
Ludmila Zhoufová, ředitelka školy
lzhoufova@zscernos.cz

docházky), otevřeno bude opět 5 tříd –
1 v budově v Komenského ulici, 4 v ulici
Pod Školou (z toho jedna s programem
Začít spolu a jedna s výukou angličtiny
metodou CLIL)
• online se uskutečnilo i několik kol různých matematických soutěží – Matematický klokan a Matematická olympiáda
• na hodinách angličtiny ve 3. C děti loví
anglická slovíčka kolem sebe, na výsledek se podívejte na obrázku
• projekt Příběhy našich sousedů, realizovaný žáky 7. B, stále běží, v dubnu tvořili

ve spolupráci s Českým rozhlasem finální
reportáž
• na výtvarnou výchovu malovali žáci obrázky s tématem Velikonoc
• uzavřeli jsme třetí čtvrtletí školního roku
2020/2021
Michaela Šlesingerová, tisková mluvčí školy

Beseda s panem starostou v 5. C
Chceme i v této zvláštní době poznávat
různé lidi. A proto jsme si na online besedu do 5. C pozvali starostu Černošic pana

z města a okolí
Filipa Kořínka. Připravili jsme si pro něj
otázky o jeho práci, ale i otázky přímo „na
tělo“. Byli jsme velmi překvapeni, protože
nám na každou otázku odpověděl. A jaké
otázky zazněly? Čím jste chtěl být, když
jste byl malý? Jaký máte plat? A co s těmi
penězi děláte? Máte velký dům? Proč
jste se stal starostou? Baví vás to? Máte
jako starosta nějaké výhody? Dozvěděli
jsme se hodně nových informací a máme
už představu o tom, jaké je starostování.
A tady jsou naše ohlasy na besedu:
„Překvapilo mě, kolik věcí se ještě v Černošicích musí udělat.“
„Starosta byl hodně otevřený a chápavý.“
„Bylo to velmi zajímavé.“
„Beseda se mi líbila a mám radost, že budeme mít novou střechu na škole.“
„Byla to hezká beseda a je vidět, že pana Kořínka práce starosty baví.“
„Pan starosta má skvělé nápady.“
„Krásná beseda s panem starostou, krásné,
že město je v dobrých rukou.“
„Moc mě zaujaly všechny ty změny a nápady
v našem městě a těším se, až z toho bude
něco hotového.“

Děkujeme panu Kořínkovi za čas, který
nám věnoval, a za ochotu, s jakou odpovídal na naše otázky.
žáci 5. C

Pestré online dny ve 4. C
Abychom si trochu zpestřili online výuku,
vymýšlíme jednou týdně akce, které nás
pobaví. Zkoušíme to, co bychom ve škole
nemohli. A rovnou jsme začali pyžamovým
dnem. No uznejte… v pyžamu do školy?!
I paní učitelka?!
Další týden se s námi učili naši domácí
mazlíčci. Tedy je pravda, že někteří, třeba
kocour Čenda, se s námi učí pravidelně.
Ale pro některé to byla premiéra, a tak
si vše zvědavě prohlíželi. A samozřejmě

všechny mazlíčky jejich páníčci svým spolužákům představili.
Představte si, že našeho dne masek se
osobně zúčastnila i Její Veličenstvo královna Alžběta II.
Kromě královny k počítačům na výuku přišla například jedna nejmenovaná
filmová hvězda z Paříže, zpěvačka Billie
Eilish, kouzelnice, jednorožec, medvídek
s kočkou, kovboj a zajímavý krabicák. Výuku vedla myš jako živá a střídala ji myška
Minnie.
Pak nás napadlo, co kdybychom vůbec
nevylezli z pelíšku? Proč ne, kdy se nám
to znovu povede? A opět všichni i paní
učitelka. Zajímavé, na takový úkol nikdo
nezapomněl! Zůstaneme zavrtaní pod
peřinou, plyšáka k sobě… a počítač se
nám tam také vejde. Opravdu jsme se učili v posteli! Brzy jsme však přišli na to, že
s počítačem a sešitem se nám lépe pracuje u stolu. Ale vyzkoušet se má všechno, co jde.
Před Velikonocemi jsme tvořili. Na hlavě jsme měli masopustní bláznivé účesy
či klobouky. Při povídání jsme malovali
vajíčka a obrázky kraslice s překvapením.
Další dopoledne, které nám rychle uteklo.
Pomalu nám ale dochází nápady, a tak
se těšíme, že půjdeme do školy, kde
dáme hlavy dohromady a zase něco vymyslíme.
4. C a paní učitelka Filípková

70. ročník Matematické
olympiády 2020/2021 proběhl
online
Letos jsme oslavili velice netradičně již
70. ročník této známé soutěže. Ve školním kole dostávají děti zadání během října, úlohy řeší doma a do předem daného
termínu odevzdávají svá řešení. Školní koFoto: archiv ZŠ

ordinátor vybere nejlepší řešitele a přihlásí
je do kola okresního. Naše černošická
škola je již přes dvacet let organizátorem
okresního kola, kterého se pravidelně zúčastňuje okolo 20 škol z celého okresu
Praha-západ.
Navzdory uzavření škol pro prezenční
výuku se i ve školním roce 2020/2021
podařilo zorganizovat nejen školní, ale
i okresní kolo. Proběhlo koncem března online formou přes webovou aplikaci
OSMO (Odevzdávací systém matematické olympiády). Úlohy se řeší bez pomocí
kalkulátoru a jiné výpočetní techniky, jen
svačinka je povolena.
Žáci a žákyně ZŠ Černošice letos
v okresním kole byli úspěšní – v kategorii
6. tříd se na 3. místě umístila Anežka Kurelová, v kategorii 7. tříd získala Kateřina
Svobodová 2. místo a v kategorii 8. tříd
obsadil 2. místo David Havlík. Kategorie
5. ročníků byla přesunuta na 19. 5. 2021.
Vyzkoušejte si i Vy být v kůži žáků
a zkuste se zamyslet nad následujícími
soutěžními zadáními.
Z úloh pro 6. ročník: Čtyři veverky snědly dohromady 2020 oříšků, každá nejméně 103 oříšky. První veverka snědla víc
oříšků než kterákoli z ostatních tří veverek.
Druhá a třetí veverka snědly dohromady
1277 oříšků. Kolik oříšků snědla první veverka? (L. Hozová)
Z úloh pro 7. ročník: Bludička Josefína
tančí u močálu, přičemž používá kroky
dvojí délky — krátké měří 45 cm, dlouhé
60 cm. Časem si vyšlapala oválnou stezku, po níž za dlouhých nocí tančí stále
dokola. Pokud opakuje tři dlouhé kroky
dopředu a jeden krátký vzad, pak devadesátým krokem dotančí přesně tam, kde
začínala. Pokud opakuje tři krátké kroky
dopředu a jeden dlouhý vzad, pak jí také
vychází krok přesně tam, kde začínala.
Kolikátým krokem dotančí Josefína na
původní místo ve druhém případě? (M.
Petrová)
Z úloh pro 9. ročník: Babička měla
čtvercovou zahradu. Dokoupila několik
sousedních pozemků, čímž získala zase
čtvercový pozemek, jehož strana byla o tři
metry delší než strana původní zahrady.
Výměra nového pozemku byla o devět
čtverečních metrů větší než dvojnásobek
původní výměry. Jak dlouhá byla strana
původní zahrady? (K. Buzáková)
Článek je zkrácen, plnou verzi si přečtěte na www.zscernosice.cz.
Marie Zálešáková, okresní garant MO
-- Kuřátka ze 4. C -21
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Schůzky Klubu 412 nepřerušila ani pandemie
Když vloni v září začal v Černošicích fungovat při Církvi bratrské
nový dětský Klub 412, jeho vedoucí netušili, že kvůli vládním
omezením budou moci uspořádat
jen jednu z mnoha plánovaných
výprav. Namísto společných
setkávání a her budou vymýšlet
aktivity pro online schůzky u počítače. Teď chystají příměstský letní
tábor a otevírají se všem dětem ve
věku 6 až 10 let. O Klubu 412 jsme
mluvili s vedoucími Filipem Trezzi
a Alešem Hubáčkem.
XX Kdy jste se rozhodli nový klub založit a proč?
Filip: V rámci naší církve fungoval klub
pro starší děti od deseti do patnácti let,
kde jsem minulý rok pomáhal. Bylo nás
10 vedoucích a asi 24 děcek. Říkali jsme
si, že tu ale chybí něco pro mladší děti.
Myšlenka, že bychom mohli skupinu
rozdělit na „mladšák a staršák“, vznikla
v únoru minulého roku. Odprezentovali
jsme to ve sboru, vedlo se několik diskuzí. Finální rozhodnutí padlo během letních prázdnin. A prvního září jsme začali.
XX …což nebylo, jak se později ukázalo, ideální načasování.
Filip: Nebylo, ale i tak jsme rádi, že se tak
stalo a začali jsme. Vnímám to dobré, že
děcka jsou otevřenější a jsou vděčná za
další možný kontakt s vrstevníky.
XX Jak vznikl název a co přesně znamená?
Aleš: O názvu jsme hlasovali, téměř vše
u nás funguje demokraticky. Vymysleli jsme spoustu názvů včetně běžných,

2xfoto: archiv Klubu 412

-- Schůzky venku jsou fajn. V poslední době však nebyly a zatím stále nejsou možné. --

jako jsou třeba Radioaktivní medvídci.
Nakonec jednoznačně vyhrál název Klub
412. Vyplývá z biblického verše. Jde
o 12 verš ze 4. kapitoly z první knihy Timoteovi, kde se mluví o tom, že i někdo,
kdo je mladý, může být vzorem. Může jít
příkladem v různých věcech, v chování,
v přístupu k lidem, v lásce k lidem… Je
to i naše motto.
XX Jak si děti název osvojily?
Filip: Funguje to skvěle. Všichni říkají, jdu
na čtyřistadvanáctku. Přijde mi fajn mít
v tom názvu i něco, co se snažíme dělat.
Je za tím myšlenka.
XX Pro jaké děti je klub určen a kolik
jich v současnosti máte?
Filip: Pravidelně teď chodí dvanáct až
třináct dětí, jsou ve věku prvního stupně
základky. Kvůli covidu jsme ale pořád
na začátku. Měli jsme spoustu nápadů
a kvůli omezením jsme měli čas více přemýšlet, jak bude klub fungovat v době

-- Osobní setkání nyní nahrazují online schůzky. Není to ale úplně ono. -22

postcovidové. Dosud jsme byli v takovém provizorním režimu, od září bychom
klub chtěli rozjet naplno.
XX Co jste kvůli omezením museli rušit, měnit?
Filip: Na každý měsíc jsme měli připravenou větší akci, celodenní výlety po okolí. Uskutečnil se jen ten zářijový s úkoly
a opékáním buřtů. Připravili jsme pak
ještě vánoční bojovku s vánočním příběhem. Naplánované jsme měli všechny
schůzky na celý rok dopředu. Rozdělili
jsme je na tři hlavní části: úvodní duchovní vzdělávání, hry a soutěže, třetí část
tvořilo nějaké zálesácké vzdělávání.
Aleš: Jedna součást bylo taky občerstvení. To je velmi oblíbené.
XX Přinesla doba covidová nějaká pozitiva?
Aleš: Tím, jak některé děti nechodily na
online schůzky, hledali jsme jinou cestu,
jak s nimi zůstat v kontaktu. Chtěli jsme
jim ukázat, že i když nemohou být online,
že pořád mezi nás patří.
Filip: O Velikonocích jsme třeba rozvezli
velikonoční balíčky, tiskli jsme na 3D tiskárně velikonoční vajíčka a napsali jsme
k tomu dopis, jak moc se na ně těšíme.
Vše jsme rozvezli dětem do schránek.
Byly nadšené.
XX Na webu klubu píšete o rozvoji ve
čtyřech oblastech života: duševní, fyzické, duchovní a sociální.
Filip: Ano, je to tak. V Klubu 412 se snažíme rozvíjet děti ve všech těchto oblas-
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tech. Duševní – aby děti poznávaly přírodu, táboření, zdravovědu, naučily se
uzly, šifry. Fyzické – hrajeme různé hry,
soutěže, bojovky. Duchovní – tady děti
seznamujeme s biblickými příběhy a bavíme se s nimi o tom, co si z nich můžou
odnést do svého života. Sociální – učíme
je pomáhat druhým, vedeme je k přátelství a spolupráci. Chtěli jsme děti brát
do přírody a tam jim ukazovat vše, co se
v klubu naučíme. Jak používat nůž, sekeru, jak rozdělat oheň, jak ošetřit malé
zranění. Místo toho jsme přešli do online
režimu.
XX Jak asi taková schůzka u počítače
probíhala? Nejde přeci jen o výuku,
ale volnočasovou aktivitu…
Aleš: Online schůzky byly pro některé
děti náročné. Některé na ně proto nechodily, protože času u počítače trávily
kvůli škole hodně. Většinou jsme začali
krátkým biblickým programem, potom
přišly na řadu hry. Vzhledem k tomu, že
jde o menší děti, které s počítačem nejsou zdatné, měli jsme repertoár omezený.
XX Pro představu: Jaké hry se u počítače daly hrát?
Aleš: Třeba typu, kdo co nejdřív přinese
k monitoru nějaký konkrétní předmět,
oblíbené byly kvízy, hádanky… Šlo o to,
aby děti jen neseděly. Zatímco ve fyzickém světe dětem nevadí hrát jednu hru
pořád dokola, v tom virtuálním to funguje
jinak. Hrát pořád tu samou online hru je
rychle omrzí. Proto je to náročné.
XX Museli jste tedy na schůzky být
připravenější?
Filip: Spíš kreativnější, pořád hledat
něco nového. Třeba novou hru na google mapách. Vybrali jsme na nich nějakou lokalitu z Černošic a okolí a děti měly
tipovat, kde to je. Vyhrál ten, kdo byl v tipování nejblíž.
XX Jak moc velkou roli hraje ve vašem klubu náboženství. Neodrazuje
to některé děti, rodiče?
Filip: Nemyslím si, že to odrazuje. V Klubu 412 máme i nesborové děti, které na
schůzky pravidelně chodí a těší se tam.
Duchovní program je jen krátké povídání
tak na 5 minut, třeba jen jedna myšlenka.
Nebereme to jako vyučování ve škole. Je
tu spousta organizací, které se věnují dětem a jsou taky křesťanské. Třeba
YMCA, skauti.
XX V čem se tedy nejvíc lišíte od skautingu?

Aleš: Možná právě v tom duchovním programu. Nejčastěji to funguje tak, že dětem představíme nějaký biblický příběh.
Spousta příběhů má velmi praktické
dopady na náš život. Například v příběhu o stvoření světa se mluví o tom, že
jsme stvořeni k Božímu obrazu. I děti
řeší, jakou mají hodnotu, že ne všechny
jsou stejně šikovné, někomu nejde fotbal, někomu se nelíbí jeho vlasy. Závěr
tohoto příběhu je, že jako Boží obraz
máme všichni obrovskou hodnotu. Další
příběhy jsou o tom, jak překonávat strach
nebo jak se správně zachovat v těžkých
situacích. Takže se vždycky snažíme,
aby si děti z příběhu něco odnesly.
Filip: Skaut je nám hodně blízká organizace, stejně zaměřená, propagující
zejména lásku k přírodě. Problém je, že
mají plno, a tak nepřibírají žádné nové
členy. U nás mají děti dveře otevřené.
V tomto jsme v jiné situaci.

a díky tomu osobnostně rostou. Osobně
hodně těžím z toho, že když mi bylo šest,
začal jsem chodit do podobné organizace Církve bratrské na Praze 1. Byl jsem
tam do 15 let a mám na to skvělé vzpomínky, spoustu zážitků. Naučili mě milovat přírodu, doteď jezdím s kamarády na
čundry, doteď z toho čerpám.

XX Kolik dětí byste chtěli v klubu mít,
jaké jsou vaše ambice?
Filip: 300!! (smích) Ne, přesné číslo nemáme. Chceme teď ale oslovit veřejnost
v Černošicích a okolí, aby o nás věděla.
V rámci naší církve funguje třeba také Legoprojekt, který je velmi oblíben.

Pavla Nováčková

XX Jak děti oslovujete? V současnosti jsou velmi omezené možnosti…
Filip: Máme své webové stránky, facebookový profil, kde teď navíc běží kampaň na chystaný letní tábor.
XX Jak to u vás funguje po stránce
organizační? Jaké se platí příspěvky?
Aleš: Děti, které k nám chodí, nic neplatí. Nevybíráme příspěvky. Scházíme se
v modlitebně církve na Vráži, kde máme
veškeré zázemí, krásnou zahradu, klubovnu, kuchyňku. Jediný náklad, který
rodiče budou mít, je tisíc korun na týdenní příměstský tábor. I tam jsme se snažili
cenu stanovit rozumně, aby byl dostupný všem. Není tedy nic, na čem bychom
chtěli vydělávat. Tato pravidla platí pro
všechny rodiče, nemusejí být tedy ani
členy našeho sboru. Také všichni vedoucí jsou dobrovolníci, práci dělají zdarma.
XX Kolik má klub vedoucích a jaké
jsou vaše profese?
Aleš: Třeba já pracuji jako obchodník
v Siemensu, Filip je rovněž obchodník
v DataSpring. Máme ještě další čtyři vedoucí. Dva z toho jsou nezletilí, kteří navštěvovali starší dorost a teď pokračují
u nás, aby dál mohli pracovat s dětmi.
Filip: Je super, že se do toho zapojili

XX Máte zázemí, zajištěni jste personálně i finančně. Je tedy něco, co
vám chybí?
Aleš: Ano, personální základnu máme,
střechu nad hlavou taky, stačí se jen vždy
domluvit a dá se tam uskutečnit cokoli.
Takže už jen ta hromada dětí.😊  Teď  třeba 
řešíme náš klubový pokřik. Něco, čím bychom schůzky zahajovali, ukončovali…
XX Budete zase hlasovat?
Chceme nechat děti, aby si o něm přemýšlely, aby si ho samy vymyslely a byl to
jejich pokřik.

Staňte se zlatokopy
• Outdoorový letní příměstský tábor
měl být původně vyvrcholením celoroční činnosti. Děti měly postupně
procházet příběhem popisujícím emigraci Evropanů do Ameriky během
zlaté horečky, následně jejich kočování z New Yorku do Kalifornie. Kvůli
omezením se sice schůzky nekonaly,
celotáborové téma ale zůstává. Děti
se vrátí do období zlaté horečky odehrávající se na západě Spojených států amerických okolo roku 1870 a zkusí štěstí s dolováním a rýžováním zlata
v Berounce.
• Tábor je určen pro děti prvního stupně základní školy, tedy od 6 do 10 let.
• Uskuteční se v termínu od 19. do
23. 7.
• Děti budou putovat a dělat výlety
údolím dolní Berounky. Vedoucí děti
převezmou v 8.00 v modlitebně, návrat je v 17.00.
• Na děti čekají mnohá překvapení,
dobrodružství, hry… Týdenní vyvrcholení zakončí hledání pokladu.
• Cena 1.000 korun zahrnuje jídlo,
pití a veškeré další náklady (vstupy,
materiál na vybavení apod). Platbu je
třeba uhradit do konce června na bankovní účet: 131 655 349 / 0800. Pro
VS použijte rodné číslo dítěte.
• Přihlášku na letní příměstský tábor najdete na webových stránkách
https://www.412.cz.
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„Zhluboka dýchat, zhluboka dýchat...“
Jaro je v plném proudu, počasí přímo vybízí ke sportování –
sportoviště nejen v Dobřichovicích a Černošicích jsou plná dětí
i dospělých, kteří touží sportovat. Jak „pod dekou“ jsme byli již
příliš dlouho, je třeba se pořádně nadechnout…
Pro volný nádech bez roušek budou ideální aktivity, které pro
své členy přichystalo ASK Dipoli. V těchto dnech trénujeme, respektive těm členům, kteří přijdou na ovál v Černošicích v konkrétní čas, trenéři nabízejí vytištěné tréninkové plány a možnost
ptát se během samostatného tréninku na správnost prováděných sportovních aktivit. Členové si mohou zapůjčit k takto „vedeným“ tréninkům veškeré sportovní pomůcky. Není to samozřejmě ideální stav, ale lepší sportovat aspoň takto než vůbec.

i pokročilé běžce, třeba o tom, jak se správně před během rozcvičit nebo jak si sestavit tréninkový plán.
Stále nabízíme pravidelné online přenosy jógy a kompenzačního cvičení či cvičení pro děti, na Facebooku a Instagramu
jsou stále nové sportovní výzvy, sportovní kvízy a na youtube
askdipoli videa/tipy ke sportovním aktivitám.
Již se ale moc těšíme na naše společné tréninky, už by bylo
na čase...
Hedvika Šebková
ASK Dipoli
Foto: archiv ASK Dipoli

Příprava táborů a soustřední je v plném proudu
ASK Dipoli je již připraveno na léto – příměstské tábory, které
proběhnou (my v to pevně věříme, protože v opačném případě
by rodiče již skutečně přišli o rozum) v Černošicích, Dobřichovicích, Mníšku pod Brdy a Radotíně, jsou již téměř naplněny.
Tábory jsou vhodné i pro „nečleny“ klubu ASK Dipoli. Náplň
táborů je jasná – spousty her, dobré zábavy a hlavně pohybu,
které děti po tolika měsících „prosezených“ u počítačů potřebují. Samozřejmostí je kvalitní strava po celý den a dostatečný
pitný režim, neb jak se zdá, léto bude opět horké. Tam, kde to
bude možné, určitě budeme chodit k vodě se pořádně vyřádit.
Pro členy ASK Dipoli jsou jako každý rok uspořádána letní
soustředění, tentokrát se jak pro přípravky (v termínu od 25.
do 31. 7.), tak i žactvo a juniory (v termínu od 31. 7. do 7. 8.)
budou konat na našem nejoblíbenějším místě – v Sušici. Ubytováni budeme jako vždy v přívětivém hotelu Gabreta a budeme
využívat veškerá sportoviště, která se v místě pobytu nacházejí,
včetně bazénu. Věříme, že si to všichni náležitě užijeme, už se
hodně těšíme.
Co dalšího chystáme
Snad konečně proběhne i dlouho očekávaná a již dvakrát
odložená přednáška kouče Mariana Jelínka s názvem „Vítěz
ve sportu? Především člověk“. Domlouváme termín, a pokud
přednášku nebude možné uspořádat ve vnitřních prostorách,
tak ji zorganizujeme venku.
Dále chystáme běžecké workshopy jak pro začátečníky, tak

pytlicek-inzerce-89x61-c.pdf

inzerce

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







Michal Svoboda, tel: 604 232 751
email:michalfreedom@seznam.cz
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-- Online přenos jogy a kompenzačního cvičení
trenérky ASK DIPOLI --
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ASK Dipoli a Jojo Gym se propojily
Atletický sportovní klub Dipoli Černošice Dobřichovice a centrum Jojo Gym se
chlubí sportovním přátelstvím. Společným zájmem obou organizací je přivést
k pohybu co nejvíce dětí a dospívajících
a vytvořit tak u nich celoživotní návyk.
Oba subjekty mají za cíl přispívat k harmonickému pohybovému vývoji dětí.
Společnými hodnotami jsou i principy fair
play a radost z pohybu.
Nejen proto se dohodli na tom, že ASK
Dipoli Černošice Dobřichovice bude ke
svým tréninkům využívat moderně a pro-

fesionálně vybavené haly v Jojo Gymu.
„Gymnastika a silová příprava ve skvěle vybavené hale je pro atlety ideálním
doplňkem v jejich sportovní přípravě na
atletické závody. Především dospívající
atleti potřebují dostatečně rozvíjet silové
schopnosti, a proto budeme v přípravném tréninkovém období chodit do Jojo
Gymu. Mimo to budeme sportovní halu
Jojo Gym využívat také na speciální tréninky pro skokany o tyči,“ říká Tomáš Vodička, předseda klubu.
Vzájemná kooperace přinese v bu-

doucnu benefity členům, klientům, ale
i trenérům obou organizací. „Nevnímáme
se jako konkurenci, ale naopak chceme
spojit naše síly a nabídnout nejen dětem
z regionu Dolní Berounky kvalitní sportovní přípravu a profesionální přístup.
A také se těšíme například na to, až vyzveme tým trenérů z ASK Dipoli k poměření sil v beachvolejbale,“ uzavírá Lenka
Graaf z Jojo Gymu.
Hedvika Šebková
ASK Dipoli

Kdy je ten pravý čas otevřít se radosti? Teď!
Někdy člověk zavalen starostmi zapomene na to, že se klidně může i radovat. Třeba ten pravý čas pozvat do svého života radost přišel právě teď. Stačí
se jen rozhodnout!
1) – zaujměte pozici hory – rovný uvolněný stoj
2) – s nádechem pomalu vytáhněte paže
do širokého vzpažení, dlaně otočte proti
sobě a lehce zakloňte
hlavu
3) – s výdechem se
pomalu vraťte do pozice hory, pažemi přes
upažení opisujte velký kruh
– s každým dalším nádechem přidejte
i hrudní záklon, mějte zlehka zavřené
oči, zvolna dýchejte nosem, opakujte
alespoň 5x
4) – z pozice
hory
pomalu
zaujměte pozici
trojúhelníku
– s výdechem
zakročte pravou

nohou (cca 1m–1,5m), chodidlo pravé nohy je vytočené ven pod úhlem 45
stupňů, otočte trup za pravou rukou
(stojíte levým bokem do směru pohybu)
a upažte (dlaně otočte dopředu), levé
chodilo míří rovně
– lehce se nadechněte a s výdechem
pomalu přejděte do úklonu k levé noze,
hlavu otočte za pravou rukou, paže stále držte v upažení (z ramen se vytahujte
za prsty na rukou)
– nahlas nebo v duchu si říkejte afirmaci:
„V každé buňce mého těla je RADOST!“
– v pozici setrvejte alespoň 5 nádechů a výdechů
– s posledním výdechem pomalu přejděte do hlubokého ohnutého předklonu a uvolněte paže
– s dalším nádechem přitáhněte bradu do krční jamky a pomalu se vytáhněte do stoje
5) – zachovejte stoj se zakročenou
pravou nohou a trupem otočeným dopředu (váha těla je rozložená na obě
nohy)
– pravou ruku položte zezadu na steh-

no, levou opřete o levé stehno a vytočte dlaň dopředu
– s nádechem pomalu vytahujte levou
ruku přes předpažení až do vzpažení,
mírně zakloňte trup i hlavu a celou cestu nabírejte do dlaně radost
– představte si, jak s výdechem přechází radost z vaší dlaně, kterou máte
nad hlavou, do celého těla
– s dalším nádechem se vraťte do pozice hory, uvolněte paže a několikrát se
lehce nadechněte a vydechněte
6) – s nádechem vytáhněte paže velkým obloukem přes upažení do vzpažení, ruce nad hlavou spojte dlaněmi na
sebe a s výdechem je pomalu posuňte
před hrudník
7) – zavřete oči a chvilku lehce dýchejte, prodýchejte radost, kterou máte ve
svém těle
„Usmějte se!“
Připravila Vlaďka Ottomanská

inzerce
LT Pětník přijme nové děti 5-15 let

na stanový letní tábor konaný nedaleko Benešova
s letošním tématem „Legendy Vikingů“ v termínu
25. 7. – 7. 8., cena 4.150,- Kč (do 7.5.2021) / 4.350,- Kč.
Více informací na www.taborpetnik.cz,
h.vedouci@taborpetnik.cz, tel.: 725 031 834.
Za organizátory Monika Formáčková, Černošice.

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

Berounky po cyklostezce od jezu až
k chatičkám a plnit cykloúkoly – kruhový
objezd, pozor vlak, slalom mezi stromy,
objížďka v terénu a další. Viz foto.

Sokol se stále snaží
udržet kontakt se svými LESNÍ POSILOVNA
cvičenci alespoň formou připravovaných
Cvičit v lese s využitím přírodního náčiúkolů, bojovek, výletů či výzev. V měsíci ní mohly děti a především dospělí během
březnu a dubnu se posilovalo v lese, jez- března i dubna na dvou místech v Černonaale
www.sokolcernosice.cz
dilo navíce
kole,
také seznamovalo s mís- šicích, kde pro ně Sokol připravil cvičebtopisem či historií. Fotografie i návody na ní úkoly. Viz foto.
Cvičení
pod vedením
zkušených, odborně vyškolených trenérů
procházky
najdete
na www.sokolcernosice.cz či facebooku Sokola.

CVIČENÍ PRO DĚTI 2019/2020
začínáme 9. 9. 2019
CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI (RD)

nosti a Laskavosti – začáteční písmena
tvoří název SOKOL. Plnění úkolů bylo
doprovázeno bojovkami, jež seznamovaly s historií, pověstmi, lidovou slovesností, místopisem i zeměpisem, a nechyběl
ani kvíz určený spíše pro starší žáky a dospělé.
Za sokolský tým
Petra Frydlová
Foto: pí. Šimková

SOKOLSKÝ BOREC

 pro děti od 2 do 5 let
 cvičení hravou formou v tělocvičně a naNa
zahradě
Sokola
měsíc
duben si Sokol připravil výCYKLOBOJOVKA
 cvičíme s různými pomůckami (míče, padák, obruče, balanční kameny, atd.)
zvu
pro
děti
i dospělé nazvanou Sokol první seznámení s nářadím (kruhy, lavičky, žebřiny, atd.)
Ve druhé
polovině
března
až
do
Veliský
borec
pod
 RD 2-4 roky: ÚT 9-10h, RD 3-5 let: ÚT 15.30-16.30h heslem: „Sokol není jen

konoc mohly děti nasednout na svá kola, pohyb. Sport je jen jedna z hodnot, kteodrážedla,
koloběžkyPRO
a vydat
se podél ré
SPORTOVKY
PŘEDŠKOLÁKY
+ 1.třída
Sokol vyznává. Znáte sokolské pate pro děti ve věku od 5 do 8 let
ro?“ a vytvořil úkoly, které se týkají nejen
 základy atletiky, gymnastiky, všestranný pohybový rozvoj
Sportu, ale i Občanství, Komunity, OsobFoto: pí. Rábová
 míčové a jiné pohybové hry
 PO 17-18h, ÚT 16.30–17.30h, ST 16:30-17:30

ATLETICKÁ PŘÍPRAVKA

-- Cyklobojovka --

Foto: pí. Fuchsová

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

POHYBOVKY PRO ŠKOLAČKY





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

STOLNÍ TENIS







pro děti ve věku od 8 do 18 let
základy stolního tenisu, následná průprava ke zlepšování hry
pravidelně pořádáme turnaje pro členy sokola
talentovaní hráči se mohou zařadit na soupisku TJ Sokol Černošice a hrát soutěž
ÚT: 17.30-19.30h, PÁ: 18.30-19.30h, SO: 9-11h

GYMNASTIKA





MLADŠÍ: pro děti od 7 let, příprava na závody
ÚT: 16-18h, PÁ 14-15h, 15-16.30h
STARŠÍ: pro děti od 11 let, pokročilí závodníci
PO: 18-20h, ÚT: 18-20h, PÁ 16.30-18.30h

-- Sokolský borec --

-- Cyklobojovka -Foto: pí. Jiráková

-- Lesní posilovna -26

Foto: pí. Jiráková

-- Cyklobojovku lze absolvovat i na koloběžce či jiných strojích. --
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Plakátovací plochy oživily „hrací“ plakáty
Barevné plakáty oživily od počátku dubna plakátovací plochy
v Černošicích. Město se tak zapojilo do projektu symfonického orchestru Police Symphony Orchestra z Police nad Metují
výstižně nazvaného Na viděnou!. Cílem bylo oživit výlepové plochy umělecky zpracovanými plakáty, které díky své interaktivní
složce mohou přenést vlastníka chytrého telefonu do koncertních sálů, a třeba tak zpestřit jarní procházku. Série obsahuje
devět koncertů a jeden vzkaz. „Pod každým z nich se skrývá
jiná skladba z koncertů orchestru. Většina mobilních zařízení je
umí intuitivně načíst, stačí mít k dispozici mobilní data,“ uvedla
zakladatelka orchestru Petra Soukupová. Pokud kód načtete,
uvidíte z velké části koncertní provedení skladeb orchestru
a jeho hostů, jako jsou například Vendula Příhodová, Jan Cina,
Kühnův smíšený sbor, Balet Národního divadla a další.
Orchestr vznikl v roce 2010, dnes pod vedením dirigenta Joela Hány sdružuje mladé muzikanty a další pomocníky z celého
Královéhradeckého kraje a spolupracuje s předními českými
umělci. Více na www.policesymphonyorchestra.cz.

Foto: Petr Kubín

Pavla Nováčková

Tip na výlet: Na návštěvu k panu Karlu Čapkovi
K panu Čapkovi se vydáme autobusem
č. 395 od Smíchovského nádraží. Vystoupíme na zastávce Dobříš, Větrník, ze
které dojdeme k rybníku Papež, kde je
i turistický ukazatel.
Po cestě k rybníku si po levé straně
všimněte přestavěné budovy bývalého
pivovaru na byty. Před nimi roste památný pivovarský dub letní. Za ním je supermarket. Od ukazatele jdeme vlevo po
žluté 0,5 km k dalšímu ukazateli a od něj
po modré 2,5 km do Strže u Staré Huti.
Projdeme částí Dobříše do Staré Huti

s návsí, kde je pomník padlému ruskému
vojákovi Š. S. Gerasimovičovi.
Po silnici dojdeme k odpočívadlu s informační tabulí a parkovištěm. Zde začíná naučná stezka, po níž se vydáme.
Celá oblast byla v minulosti průmyslově
a zemědělsky využívána (pozůstatky hamrů, mlýnů, rybníky, louky). Z přírodního
hlediska je zajímavé meandrující koryto
říčky Kocáby s nivními loukami a unikátní
flórou a faunou. Stezka má tři okruhy 2,
7 či 10 km. My se vydáme 10 km.

Foto: M. Kravčíková

Po stopách Dášeňky až k obelisku
Ale jedním okruhem je i okruh pro děti.
V areálu zahrady se nachází také pomníček věnovaný Čapkově Dášeňce. Jedná
se o sochu „Pomník Dášeňky“, která
vznikla podle autorského návrhu sochaře Michaela Stránského a byla slavnostně odhalena v r. 2013 při příležitosti 80.
výročí prvního vydání Čapkovy knihy
Dášeňka čili Život štěněte (1933). V památníku si vyzvednete pracovní listy, do
nichž si během cesty zapisujete výsledky
jednotlivých úkolů. Stezku poznáte podle
ukazatelů pejska Dášeňky. Úkoly najdete
na informačních tabulích.
Dozvíte se o přírodě, osobnostech
s těmito místy spojených, o stavbách,
které tady kdysi stály, ale dnes už z nich
zbyly jen ruiny. Starou nádhernou akátovou alejí podél rybníka Strž dojdeme
k cestičce vlevo ke stepi s vyhlídkou
a obeliskem. Obelisk vytvořil sochař Karel Dvořák na místě, kde K. Čapek rád
sedával po práci. Je zde krásný výhled
na hladinu rybníka, Dobříš, na zahradu
kolem vily K. Čapka. Na jaře je skalka
plná žlutě kvetoucí mochny písečné,
růžového hvozdíku kartouzku. Za obeliskem roste rozmanité množství stromů
a keřů, např. modřín opadavý, borovice
lesní, javor mléč a další.
Památník Karla Čapka
Až se do sytosti vynadíváte, pokračujte
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-- Poznávací stezka nabízí více okruhů v různých délkách. --

dále podél rybníka a dojdete ke vstupní bráně do areálu památníku. Pakliže
vzhledem k pandemii bude možný vstup,
určitě zajděte. Památník Karla Čapka,
otevřený v r. 1997, je muzeum věnované
životu a dílu spisovatele a jeho ženy, herečky Olgy Scheinpflugové.
Podle blízkého rybníka je areál nazýván také Strž, případně hovorově Čapkárna. Nachází se v historickém areálu,
kde byla v 19. století zpracovávána železná ruda. Po 1. sv. válce získal nemovitost
od Colloredo-Mansfeldů správce jejich
panství V. Palivec, který dal v r. 1935
tento empírový dům jako svatební dar do
doživotního užívání manželům.
Karel Čapek nechal dům upravit, používal ho jako letní sídlo. Napsal zde několik svých děl – Válka s mloky, Bílá nemoc, První parta, Život a dílo skladatele
Foltýna, Cesta na sever. Jezdila sem za
ním řada osobností kultury a politiky. Samostatnou expozici má v podkroví domu
také novinář a spisovatel F. Peroutka.
Každoročně se zde konají koncerty, výstavy, divadelní představení, je zde i možnost svatebního obřadu.

Stará huť
Podél zdi zahrady dojdeme k dalšímu
odpočívadlu s další informační cedulí
o těžbě a zpracování železné rudy. Vysokopecní huť ve Staré Huti patřila k mnohým hutním závodům provozovaným na
železářském Podbrdsku.
Vlastníci dobříšského panství Mansfeldové postavili železárnu pod hrází Huťského rybníka 1674, v době pro rozvoj
hutnictví příznivé, jež vznikla třicetiletou
válkou a potřebou obnovy zničené země.
K největšímu rozkvětu došlo v 19. století, kdy byla pec zmodernizována a k huti
byly připojeny čtyři hamry postavené po
proudu říčky Kocáby. Byla postavena
strojírna k obrábění odlitků a stavbě parních strojů, důlních a jiných zařízení.
Vysokopecní provoz byl zastaven
v roce 1910. Slévárenskou a strojírenskou činnost si ponechali. V roce 1921
začali vyrábět cihly ze strusky, jíž se zde
za staletí nahromadilo velké množství.
Tyto cihly jsou i ve zdi kolem památníku.
Na pozemku památníku byl hamr /čtvrtý/
ke zkujňování surového železa.

Mokřad na místě starého hamru
Jdeme doprava podél zdi dál po naučné stezce. Když se otočíte, naskytne se
vám krásný pohled přes loučku na památník. Dojdeme na rozcestí, kde okruh
pro děti pokračuje doleva, ale my jdeme
vpravo lesem k dalšímu rybníčku Zájezek
s dalším odpočinkovým místem. Protéká
jím Sychrovský potok, podél něhož půjdeme a který se vlévá do Kocáby.
I zde stával hamr. Byl to třetí hamr.
V roce 1878 však spolu s druhým hamrem zanikl. Základním zařízením hamrů
byl vodním kolem hnaný buchar a výheň
s měchy. Dnes je zde mokřad, biotop se
specifickým výskytem rostlin a obojživelníků. Můžeme vidět chráněného skokana hnědého, skřehotavého, rosničku
zelenou, ropuchu obecnou i užovku, jež
je loví.
Jdeme dále lesní cestou, vlevo míjíme hustou smrkovou monokulturu. Místy zde roste černá jedle. Tudy chodíval
i spisovatel K. Čapek a fotografoval.
Na panelu si můžeme přečíst prosbu
lesa:

-- Cestou narazíte i na starý kamenný most a zbytky hamrů. -28
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-- Kocábě se někdy říká také Hadí řeka. -„Člověče, jsem teplo Tvého příbytku,
za studených zimních nocí,
jsem přátelský stín,
když pálí letní slunce,
jsem krov Tvého domu,
deska Tvého stolu,
jsem lůžko, ve kterém spíš,
a dřevo, z něhož stavíš své lodě,
jsem násadou Tvé motyky,
jsem dřevo Tvé kolébky i tvé rakve,
jsem květ dobra a krásy,
vyslyš mou prosbu – opatruj mne a chraň
pro budoucí věky.“

Kocába aneb Hadí řeka
Dojdeme k místu, kde odbočíme doleva po stezce a zároveň po žluté turistické
značce. Jdeme dolů úvozovou cestou
kolem chatičky a sejdeme k mokřinám
a soutoku Sychrovského potoka s Kocábou. I zde uvidíme popadané a ohlodané
stromy od bobrů.
Dojdeme k dalšímu odpočinkovému
místu s informační tabulí o přírodě a Kocábě, jejíž tok je dlouhý 41 km. Pramení
u obce Dubno u Příbrami a vlévá se do
Vltavy u Štěchovic. Zprvu teče pomalu
loukami, lesy, při ústí je zahloubená do
skal s peřejemi a romantickými scenériemi.

-- Naučnou stezku pro děti poznáte podle ukazatelů pejska
Dášeňky. --

Ve. 20 letech minulého století si ji oblíbili trampové, kteří jí říkali Hadí řeka.
Vznikla zde řada osad, např. Utah, Havran, Louisiana a asi nejznámější Askalona. Určitě znáte písničku Askalona, kterou složil Emaunuel Sally Prkno. Dalším
trampským muzikantem byl člen osady
Louisiana Tony Hořínek, autor slavného
tanga Anita. Z této osady je i kapelník
skupiny Pacifik Tony Linhart.
Zašlá sláva starého mlýna
Po žluté vystoupáme lesem na rozcestí
U Čtvrtého hamru. Zde se dáme doleva
ke starému kamennému můstku přes
Kocábu. I tady stával hamr. My se vydáme po naučné stezce nahoru pěšinkou
lesem. Nahoře na rozcestí doprava lesem posléze kolem opuštěných chatiček
a dál stále rovně nádherným lesem až
k místu, kde jsou zbytky mlýnu Plechhamr. Už z tohoto názvu poznáte, že zde byl
původně hamr na plech. Mědihamr byl
postaven opět Mansfeldy 1689 a pronajat mědikovci A. Hilbertovi. Asi souvisel
i s mědí na Příbramsku, jež se získávala
v menším množství jako vedlejší produkt
při výrobě stříbra. Hutní měď přepracovával na kujnou a z té kovali plechy. Hamr

-- V tomto domě se nachází Památník Karla Čapka. --

3xfoto: M. Kravčíková

byl předělán na pilu a vedle byl postaven
mlýn.
Kdysi zde bývalo velmi živo. Bylo
to místo výletníků z celého okolí včetně Prahy. Konaly se zde koncerty dechové hudby, taneční zábavy, hrálo
ochotnické divadlo. Točilo se pivo, podávalo občerstvení včetně domácího
chleba s máslem. Často zde hrála i knížecí kapela starohuťských železáren. V noci
16. 9. 1931 stavby vyhořely. Při vyšetřování bylo prokázáno úmyslné zapálení.
Stavby nebyly obnoveny, po protržení neudržované hráze rybníka v zimě 1940-41
místo pustlo. Za války 1944 ve dvoře mlýna ochotníci ze Staré Hutě ještě zahráli
pár představení. V 60. letech 20. stol. se
stal součástí vojenského prostoru.
Dnešní romantická zřícenina jen vzdáleně připomíná zašlou slávu tohoto místa.
Stojí za to ji chránit a dále nepoškozovat.
Je tu nádherně a určitě se sem budete
chtít vrátit. Sejděte dolů k meandrům Kocáby, poseďte. Možná spatříte i „létající
drahokam“ ledňáčka říčního, jenž loví
střemhlav pod vodní hladinou. V malé
míře se živí i obojživelníky a hmyzem.
Zpátky do Dobříše
Vrátíme se zpět ke kamennému mostu
a pokračujeme doprava podél potoka až
k parkovišti na začátek naučné stezky,
odkud dojdeme po modré přes Starou
Huť zpět do Dobříše. Dobříš je krásné
staré město s bohatou historií a mnohými památkami. Ale to někdy jindy. Do
Prahy se dostaneme nejlépe z Mírového
náměstí autobusem. Kdo chce, může jet
i vláčkem, který tak často nejezdí, ale jízda stojí za to. Krásná krajina, místa plná
romantiky. Dnes jste ušli kolem 11 km.
Marta Kravčíková
KČT, odbor Praha – Karlov, oddíl TurBan
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Na konci stezky děti dostaly velikonoční linecká lízátka
Na čtyři sta dětí si na přelomu
března a dubna prošlo Velikonoční stezku, kterou v černošickém
lese na Vráži uspořádala Marina
Augustínová. Finančně ji podpořilo
i město Černošice, stejně tak i další stezku, kterou autorka chystá na
Vánoce. Na léto zvažuje i vyznačení stezky pro dospěláky.
XX Velikonoční stezkou jste navázala
na tu svou první, Vánoční. Jaký byl tentokrát zájem?
Velikonoční stezka byla přístupná 17 dnů,
od prvního jarního dne do Velikonočního
pondělí. Stezku prošlo plus mínus stejné
množství lidí jako Vánoční, kolem čtyř set.
Lišilo se to v tom, že nyní byli účastníci
kvůli vládním omezením téměř výhradně
z Černošic. Z toho vyplývá, že ubyli „přespolní“ účastníci a přibyli ti místní, což je
velmi pozitivní. A doufám, že do budoucna jich bude stále přibývat. Přicházely mi
zprávy, že pokud se budou konat další
obdobné akce, rádi přijedou i lidé, kteří
nyní nemohli.
XX Jak si ověřujete, kolik lidí prošlo
stezkou?
Jediné číslo, které vlastně eviduji, je počet
vyzvednutých odměn. Tentokrát to bylo
380 kusů. Dále vím, že mou stránku na
Facebooku „Černošické stezky“ sleduje
přes 400 lidí, kteří jsou většinou z Černošic a okolí, ale jsou tam i lidé z Prahy či
výrazně vzdálenějších míst, jako je Pivín
na Prostějovsku. Rodiče, kteří stezku projdou, někdy zveřejní milý komentář nebo
fotografie z lesa, což je výborná zpětná
vazba a vždy mě to moc potěší.
XX Jaké byly například reakce?
Lidé mi píšou jen hezké věci. Někdo mi
napsal, že si stezku postupně prošel každý člen rodiny. Nebo mi občas přišla
zpráva, že jsou tak rádi za stezku, že ani
žádnou odměnu nechtějí. Často jsem se
dočetla, že se všichni přiučili, dobře vyběhali a nadýchali čerstvého vzduchu. Nebo
že v této části lesa už nebyli 15 let a úplně
zapomněli, jak je to tam krásné.
XX Jaká byla náplň Velikonoční stezky?
Stejně jako při Vánoční stezce se i nyní
plnily různé úkoly, hádanky a procvičovaly
se koledy, jen se samozřejmě zabývaly jarem a Velikonoci z folklorního a částečně
i z náboženského pohledu. Také tentokrát
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se v polovině stezka dělila na trasu vhodnou pro kočárky a na tu vhodnou spíš jen
pro pěší. Tentokrát se stezka přesunula na
druhý kopec, aby se lidé prošli v odlišné
části černošického lesa, na Vráži kolem
starého památného dubu a kamenného
stolu. Proto bylo také změněno místo pro
výdej odměn. Den před začátkem stezky
vše označím látkovými fáborky, provázkem na stromy navážu zalaminované papíry s úkoly. Den po skončení akce trasu
projdu, vše odvážu, posbírám kapesníčky
a další drobnosti, co lidem vypadly z kapes.
XX Co na děti za zdolání stezky
čekalo?
Velikonoční linecká lízátka či bezlepková
varianta v podobě makronek, vše od skvělé paní pekařky v Oliva kafe & bistro. Milé
paní baristky vydávaly lízátka ve tvaru zajíčků, motýlků, vajíček, kuřátek či kytiček.
A ze všech stran jsem slýchala, jak výborná ta lízátka jsou. Dokonce někteří rodiče
zkoušeli tato lízátka koupit, jenže to nešlo,
byla vyrobena speciálně pro naši akci.
XX Co máte v plánu nyní?
S městem Černošice mám již domluvenou finanční podporu pro Vánoční stezku,
kterou mám už i sestavenou a v listopadu
ji jen trochu doladím. Tu bych ráda zachovala jako akci vhodnou pro rodiny s dětmi.
Ale cítím i poptávku po ryze dospělácké
stezce, proto mám v hlavě jednu delší
stezku, která by mohla být v létě. Odhaduji, že by mohla být 17 km dlouhá a mít
zhruba 8 zastavení s poznávací či navádějící kartou. Ale to musím ještě rozpracovat, zvážit, zda je i zde nutná motivace
v podobě odměny nebo je tou motivací
samotný turistický počin, pokud se rozhodnu pro odměnu, budu muset někde
získat finanční podporu pro akci.
XX Nezdá se vám, že se se stezkami
a podobnými akcemi u nás i v okolí
protrhl pytel?
Ano, je to možné. Ale podle mě je to jen
dobře, že tu vznikají podobné akce, které nám mohou zpříjemnit čas, něco nám
ukázat či naučit. A čím víc, tím líp. Navíc
je obdivuhodné, že to lidé dělají z vlastní
vůle, ve volném čase, vkládají do toho
kus sebe nebo své vlastní prostředky. Já
mám štěstí, že odměny jsou financovány
z kulturního grantu, takže do toho investuji jen čas a materiál pro vytvoření stezky.
Tyto akce jsou nyní tak populární, protože
v této době je spousta míst, kam jsou lidé

Foto: archiv M. Augustínové

-- Velikonoční stezku si prošlo kolem
400 lidí. --

zvyklí chodit, trávit čas a užívat si zábavu,
zavřená. Doufám, že to není jen covidový
trend, že lidé budou procházet stezky i po
něm, protože je to milá forma trávení času
v přírodě.
Vzkazy účastníků:
Bylo to super. Nikdy jsme nedrželi o Velikonocích tolik tradic včetně tradičních jídel
jako po ochytračení na stezce.
Krásně přehledné a bavily se děti i dospělí!
Děti byly nadšené a já se po několika letech
zase prošla v černošickém lese.
Odměna boží, zakousli se s velkou chutí.
Bylo to krásné a poučné. A odměna super.
Pavla Nováčková

Sousedská
v Komenského ulici
Kdy: 23. května, 15.00–19.00
Kde: před komunitním centrem MaNa

Milé sousedky, milí sousedé,
stále máme připravené sousedské setkání na neděli 23. května od 15 do
19 hodin na prostranství před komunitním centrem MANA. Zároveň sledujeme epidemiologickou situaci, zda
nám dovolí toto setkání uskutečnit,
což je v této chvíli nejisté. Proto jsme
se rozhodli, že o definitivním konání či
nekonání akce Vás zpravíme v aktuálním čase v květnu.
Držme si palce, ať to vyjde.
Rodina Voldřichova a spol.
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Krimifest 2021 startuje
Hrátky teď inspirační
pro party generační
Moji milí, i ti neznámí, příznivci z černošického okolí, ale i Vy přespolní, pražští a tak! Po drobné publikační odmlce
přicházím s čerstvým zpravodajstvím.
Loňská pandemická pauza nezastavila (během celého jubilejního – a nerealizovaného – 20. ročníku Krimifestu) neustálé rozvažování nad smyslem
a hodnotami dlouhodobého kulturně
společenského podniku. Spřízněné
domluvy např. s Big bandem Hudby Hradní stráže a Policie ČR nadále
pokračují (osobní garance policejního
prezidenta opakovaně trvá). Tituly filmových festivalových projekcí zůstávají
předvybrané...
Pro koncerty menších hudebních
žánrů (do nejbližších termínů i na průběh dalších, vždy celoročních, „vydání“ KF) se vydařil mj. startovní kontakt
s produkcí kolem Divadla Semafor.
Dramaturgická představa zaměření
všech hudebních, ale i výstavních,

sportovních, besídkově laděných nabídek k dostupné zábavě chce přitom
mířit dál soustředěně na více generační, rodinné (sousedské?) návštěvníky
(hosty?). Což vše lehce vybízí k vzájemným kontaktům a „myšlenkové“
součinnosti...
V neposlední řadě poznámka. Velké, stejně jako upřímné, díky MÚ Černošice! Opět jsme získali grantovou
podporu (na poli kultury – byť KF chce
neustále působit, např. i v oblasti práce s mládeží). Naše úsilí bavit a rozvíjet
obecně prospěšnou vzájemnost tedy
nadále jen posiluje!
P.S.: Docela nově jsem se dopracoval k heslu (bude ideou do roku 2022
a dál), které by mělo být „kormidelním“
nastavením směrovky pro společnou
snahu o předcházení zločinnosti kolem
nás:
JAK VE SPORTU FAIR PLAY
TAK V ŽIVOTĚ TÉŽ HREJ
Jaroslav Kopic
jaroslav.kopic@krimifest.cz

Noc kostelů 2021
Kdy: pátek 28. května, 18.00–22.00
Kde: kostel Nanebevzetí Panny Marie
V kostele Nanebevzetí Panny Marie v Komenského ulici č. 1 proběhne v pátek
28. května od 18 do 22 hodin, a to stejně jako loni bez programu.

Vstupte otevřenými dveřmi a setrvejte
ve ztichlém chrámu. Nabízíme soukromý výklad o historii i současnosti stavby
nebo na požádání přímluvnou modlitbu.
za farnost
Lucie Poulová

Velikonoce se slavily i na dalších místech
Na Velikonoce se tradičně na Masopustním náměstí v Mokropsech objevil nazdobený velikonoční strom. Každý rok se o jeho výzdobu starají děti
z místní mateřinky Topolská. „I když
byla školka uzavřená a děti doma, požádali jsme je, aby vajíčka namalovaly
doma s maminkami a poté přišli strom
individuálně nazdobit,“ uvedla ředitelka školky Kateřina Mandová s tím, že
se ke zdobení připojily i paní učitelky.
Místní technické služby zajistily břízu,
na kterou děti vajíčka navěsily. „I přes
nepříznivou situaci zůstala tradice zachována,“ dodává ředitelka školky,

která podobným způsobem zdobí i vánoční strom.
Hru s hledáním vajíček a plněním
úkolů připravili pro své děti černošičtí
sokolové. Konala se 31. března na zahradě Sokola, šlo o „hledačku“, takže
se děti neshlukovaly.
Pod širým nebem se před černošickým kostelem konala Velikonoční vigilie. Přenášela se i na velké obrazovky
umístěné před kostelem Nanebevzetí
Panny Marie. Díky tomu se jí i za dodržení platných epidemiologických opatření mohli zúčastnit všichni zájemci.

Mokropeské
farmářské trhy
zahájeny
Kdy: 8. 5. a 22. 5., 8.00–12.00
Kde: Mokropsy, u nádraží
Díky rozvolnění odstartovala koncem dubna letošní sezóna Farmářských trhů v Mokropsech. „Milí
příznivci trhu u mokropeského
nádraží, jsme moc rádi, že se podařilo zahájit provoz Farmářského
trhu v Mokropsech v původně plánovaném termínu. První trh proběhl
v sobotu 24. 4.,“ potvrdila organizátorka Alice Fischerová s tím, že
další trhy budou následovat vždy po
14 dnech až do listopadu, od 8 do
12 hodin.
V květnu se trhy budou konat 8.
a 22. 5. Na doprovodný program
pro děti, který organizátorka chystá, přispělo město Černošice částkou 15.000 korun.
Na trhu najdete stánky s potravinami čerstvými i zpracovanými,
účast přislíbili všichni osvědčení
prodejci, které znáte z minulých let.
Na trzích se musí dodržovat rozestupy mezi stánky 2 metry. Není
možné prodávat jídlo a nápoje určené k okamžité konzumaci. „Na
občerstvení a posezení na trhu
a ostatní sortiment si ještě budeme
muset nějakou dobu počkat. Těšíme se na příjemná sobotní dopoledne u mokropeského nádraží a na
sousedská setkávání. Opět vás
všechny prosíme o ohleduplnost
k sobě navzájem a respektování
stále trvajících pravidel,“ vyzývá
Fischerová. Ráda na trhu přivítá
i další lokální prodejce, výrobce,
pěstitele. Aktuální informace o trhu
najdete na Facebooku @farmarsketrhymokropsy.
Pavla Nováčková

Pavla Nováčková
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POZVÁNKY NA NAŠE AKCE
Srdcem v kuchyni / Pomoc od Srdce
4xfoto: archiv Srdcem v kuchyni

Letos o Velikonocích tomu byl jeden rok,
kdy jsme začali dělat pro rodiny s dětmi
bezkontaktní bojovky a různé jiné aktivity
v této šílené době. V létě to bylo například i malování obrazů, dílny pro šikulky
a další.
Letošní Velikonoce jsme udělali jinak,
protože akcí typu bojovky v lese je tu
teď v okolí nepřeberné množství a chtěli
jsme tedy něco malinko jiného. A tak byl
letošní ročník ve znamení geocachingu
a bylo to super. Zajíček nechal dětem
různé indicie a ty poté vedly k hnízdečku s dobrotami. Na své si přišlo 39 rodin
a celkem tedy během tří dní asi 165 lidí.
Mnoho z vás litovalo, že o akci nevědělo.
Další ročník Čarodějnic proběhl také,
tento rok ve spolupráci s Lucií Ruffrovou

a její Beruškou. Čarodějnická odysea
byla tento rok v novém hávu a věříme, že
se všem čarodějkám a čarodějům líbila.
Velký zájem nás těší. Máme tak pro
vás všechny dobrou zprávu. Naše akce
si můžete projít a užít i teď. Akorát odměny pro děti budou na vás. Všechny trasy a úkoly si můžete stáhnout na našem
webu www.pomocodsrdce.com.
Co dalšího připravujeme
A protože je situace, jaká je, zbrusu
nových akcí jsme pro vás připravili hned
několik. O víkendu 8. a 9. května vás srdečně zveme na akci Pro radost. Určena je pro malé i velké a bude splňovat
všechny požadavky na vaše i naše bezpečí. Děti si projdou trasu, budou plnit
úkoly, vyrobí dárek pro maminku a na
konci dostanou odměnu. Pokud situace
dovolí, bude i výstava obrazů, které děti
namalovaly v létě. Na místě bude foodtruck, který musíte v rámci akce najít.
Občerstvení bude za dobrovolný příspěvek, výtěžek půjde na rodiče samoživitele v nouzi v Dolním Poberouní.
Hned následující sobotu, 15. května
vás zveme na Garage Sale. Sami se této
krásné akce Báry Novákové také zúčastníme. Na akci bude zároveň probíhat
sbírka potravin a výtěžek bude rovněž využit na rodiče samoživitele v nouzi v Dolním Poberouní. Máte se na co těšit.
V úterý 1. června, tedy na Den dětí,
si mohou všechny děti vyzvednout v obchůdku Srdcem v kuchyni malou zdravou

dobrotu a vstupenku na akci ke Dni dětí,
která se bude konat v sobotu 5. června
v Černošicích. Více informací se zájemci
dozví na místě při převzetí vstupenky.
Další akce proběhne v druhé polovině
června. Půjde o charitativní akci na podporu samoživitelů v Dolním Poberouní.
Akce se odehraje v fkempu.cz u Štefana
Oršoše v Řevnicích. Jakým směrem se
bude ubírat, záleží na opatřeních, ale co
mohu říci s jistotou, je, že výborné jídlo
nebude chybět a zaručujeme vám, že
skvěle se nají i vegani a celiaci. Budou
se zde i dražit a renovovat starší kousky
nábytku, proběhne swap oblečení a aktivity pro děti.
Moc děkujeme všem lidem, kteří nás
máte rádi a podporujete nás v našich aktivitách.
Všechny naše akce budou jako vždy
splňovat všechny požadavky na vaše
i naše bezpečí.
Na akce je třeba registrace na tel. čísle
725 511 760 (kvůli zajištění bezpečnosti
a odměnám pro děti) nebo v obchůdku
Srdcem v kuchyni, info na Facebooku
Černošice – aktivně.
Děkujeme také za podporu městu Černošice a všem fajn lidem.
Moc se na vás těšíme,
Gréta M. Kabi a Jozef Linhart
ze Srdcem v kuchyni
www.srdcemvkuchyni.com
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Beethovenova Devátá v Hale Věry Čáslavské – 3.pokus
Kdy: neděle 23. 5. v 18.00
Kde: Hala Věry Čáslavské
V neděli 23. května 2021 v 18 hodin zazní v Hale Věry Čáslavské 9. symfonie
s Ódou na radost L. van Beethovena
v provedení sólistů Národního divadla
a Komorní opery Praha, sboru Pražští
Pěvci a Černošické komorní filharmonie ve spolupráci s Pražským filmovým

orchestrem pod taktovkou mladého německého dirigenta Rochuse Paula. Děkuji za podporu Stavební firmě Řehoř
s.r.o., městu Černošice a Středočeskému kraji.
Vstupenky na smsticket.cz a hodinu
před koncertem na místě, zájemci o spoluúčinkování (smyčce, sbor), bližší podrobnosti, slevy, případně výklad aktuální-

ho nařízení MZČR, volejte 724 578 031,
nebo pište na v.polivka@seznam.cz.
S Krajskou hygienickou stanicí hledáme vhodné řešení, které bude zveřejněno na smsticket.cz. Kdo by chtěl něco
pro obnovení normálního života udělat
a přispět k uskutečnění dalších společenských akcí, doporučuji navštívit partnera koncertu zdraveforum.cz, platformu
lékařů, epidemiologů, infektologů a právníků, kde se lze dozvědět, jak postupovat, a kde budou vítány i jeho zkušenosti
a rady. Případný náhradní termín koncertu je 5. září 2021 v 18 hodin.
Václav Polívka
Pozn. Vedení města upozorňuje, že konání kulturních akcí ve vnitřních prostorech
bude možné pouze v případě platnosti tzv.
Balíčku č. 5, jehož platnost se podle informací na webové stránce Ministerstva zdravotnictví k datu uzávěrky IL očekává nejdříve v červnu až červenci, a to v případě
příznivého vývoje epidemické situace.

NÁHRA
DNÍ T
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Nové knihy v Městské knihovně Františky Plamínkové v Černošicích
Beletrie pro dospělé:
BORKOVEC, Petr: Sebrat klacek – povídky;
BRAND, Christiane: Slepec – thriller,
v němž je slepý muž jediným svědkem zločinu,
ke kterému nevedou žádné stopy ani důkazy;
BUREŠ, Roman: Planeta idiotů – sci-fi;
BURNS, Anna: Mlíkař – román irské spisovatelky o severoirském konfliktu, který trápí
Irsko dodnes. Spor se odehrál od konce 60.
let a byl ukončen v roce 1998;
CASTILLO, Linda: Labyrint tajností – detektivní román o strachu, pomstě a temné
stránce amišského života;
FOLLETT, Ken: Večer a jitro – historický
román, dějově předchází románu Pilíře země;
GABLÉ, Rebecca: Druhé království – historický román odehrávající se v Anglii v polovině
11. století;
HANIBAL, Jiří: Až na vrchol – román o méně
známém příslušníku panovnického rodu Lucemburků;
JAKOVENKO, Mira: Agnessa: zpověď ženy
stalinského čekisty – autobiografický román;
JUKES, Helen: Srdce včely má pět komor:
jak jsem se stala včelařkou – životní příběh
britské spisovatelky a chovatelky včel podporující vědomí o životě včel i podporující jejich
udržitelná stanoviště;
KARIKA, Jozef: Smršť – slovenský detektivní
román;
KONEN, Leah: Zlomení lidé – psychologický román;
LABUDOVÁ, Ema: Lada u ledu – román

o mentální anorexii, kterou trpí protagonistka
příběhu Lada;
PALÁN, Aleš: Nevidím ani tmu: rozhovory
o naději – málokdo projde životem bez šrámů.
Na někoho je toho ale naloženo tolik, že si říkáme, jak to jen může unést? S šesti ženami,
které si v životě vytáhly černého Petra, hovořil
známý publicista Aleš Palán;
POSPÍŠILOVÁ, Jarmila: Skořápky na vodě
– psychologický román;
ŠMEHLÍK, František: Slyšet jeleny zpívat
– první detektivní román olomouckého autora
se vyznačuje jak promyšlenou zápletkou, tak
i schopností postihnout spletité vazby v malé
komunitě.
Naučná literatura:
Zkuste to doma sami – zahrada a balkon
– kniha o péči o rostliny, ochrany proti chorobám a škůdcům ochrannými přírodními prostředky;
BIRKHEAD, Tim: Ptačí mysl: jaké je to být
ptákem – autor a světový ornitolog na základě
mnohaletých pozorování a studií ptáků přibližuje, jak ptáci vnímají svět;
DVOŘÁK, Otomar: Utajené hrady a zámky III. – historie mnoha tvrzí, hradů, usedlostí, zámků a zámečků v Praze a jejím blízkém
okolí;
GOULSON, Dave: Divočina v zahradě –
zásadní kniha pro každého, kdo má zahradu
a není mu lhostejná naše planeta;
HAVEL, David: Vrásky z indické lásky – autor přibližuje ve svých vzpomínkách každodenní život a kulturu Indie;

VÝBORNÁ, Lucie: Mezi světy – kniha je
výběr z deníků, v nichž nás autorka zavede
z rozhlasového studia do mrazivých oblastí
Antarktidy, na vrcholy hor, mezi české vojáky
v Afghánistánu nebo na dalekou Havaj.
Knihy pro děti:
ARD, Catherine: Mazej ven! – moderní verze zálesácké příručky do města i na venkov
napsaná na míru pro děti 21. století;
BRAUN, Christina: Vítej na stavbě – leporelo pro nejmenší;
FOMBELLE, Timothée: Vango – dobrodružný příběh pro starší děti;
HEGER, Ann-Katrin: Pátrači ze stodoly –
bohatě ilustrovaný detektivní příběh beránka
Vildy a slepice Tyldy;
HUNTER, Erin: Kočičí válečníci 3. a 4. díl
– další díly volně navazující fantasy řady, kde
hlavními hrdiny jsou divoké kočky ze čtyř klanů;
NĚMEČEK, Jaroslav: Čtyřlístek a záhada
Faraonovy hrobky – dva komiksové příběhy oblíbených kreslených postaviček Bobíka,
Myšpulína, Pindi a Fifinky;
SANTIAGO, Roberto: Fotbaláci – 4. pokračování detektivní série z fotbalového prostředí;
VÁLKOVÁ, Veronika: Břetislav a Jitka – tentokrát se Bára pomocí starého atlasu přenese
na území Svaté říše římské na podzim roku
1021, pro starší děti;
WALLIAMS, David: Nejhorší učitelé na světě – deset příběhů o učitelích, pro starší děti.
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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,
jako je například prodej či nákup věcí pro děti, nabídka starých věcí za odvoz, darování koťátek, poptávka
po doučování a podobně.

Řádková inzerce zdarma
• PLÁŽOVÝVOLEJBAL - Sháníme spoluhráče na beachvolejbal, pravidelné hraní 1x týdně dle dohody. Úroveň mírně pokročilá.
kozlova.klara@gmail.com

Provádím drobné šicí práce, výměna
zipů, úprava oděvů, žehlení
a úklid domácností

tel. 776 832 231
Koupím zemědělské pozemky u Prahy.
Nabízím 50 Kč/m2.

Tel. 603 442 474
AUTO
PNEU

SK Černošice - zimní stadion přijme do svého kolektivu:
ledař – strojník (na hlavní i vedlejší pracovní poměr)
recepční (na vedlejší pracovní poměr)
Nástup na obě pozice od července 2021
Informace: p. Jahelka – tel. 732 950 522
e-mail: zimni.stadion@sk-cernosice.cz

TAXI BISKUP
OBJEDNÁVKY PŘEDEM
602 207 476
Letiště: 580 Kč
1 km/19,90 Kč

AUTO
SERVISPNEU
V SERVIS
ČERNOŠICÍCH
V ČERNOŠICÍCH

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

www.zjservis.czwww.zjservis.cz
tel.: 604 519 111tel.: 604 Nabízím
519 111kompletní servis pro váš dům i zahradu!
stavba zahradních pergol a domků
DOBŘICHOVICKÁ 1014
- VEDLE ESO1014
MARKETU
DOBŘICHOVICKÁ
- VEDLE ESO MARKETU
montáže a opravy zednické práce malování a další
ČERNOŠICE, 252 28ČERNOŠICE,
· SERVIS@zjservis.cz
252 28 · SERVIS@zjservis.czOndřej David - tel.: 724 513 724
PO-PÁ 7 -17, SO 8PO-PÁ
-12 NEBO
DOHODĚ
7 -17,POSOTEL.
8 -12
NEBO PO TEL. DOHODĚ www.praceprodomov.cz
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MUDr. Šárka Bílková
Černošice, Měsíční 1943
Objednání na tel. 603 142 199

Základní škola Praha-Lipence

Komplexní vyšetření v oboru INTERNÍHO LÉKAŘSTVÍ:

přijme od září

učitele 1. stupně
(možnost vyučovat AJ výhodou)
i učitele 2. st. s některou z aprobací
ČJ, AJ, M, F, D,VV, IT, RJ
(i pro studenty, úvazek dohodou)

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.

Kontakt: 731 522 439 nebo
krutova@zslipence.cz
(www.zslipence.cz)

Smlouvy se zdravotními pojišťovnami
Není požadováno doporučení k vyšetření

Pavel Hokr – hudební škola; Středisko volného času Všenory

➢ UČEBNY: ŠKOLNÍ 1151, ZŠ MOKROPSY
klavír, kytara (elektrická i akustická), flétna, saxofon
rychlokurz klavíru pro dospělé
➢ učíme se hrát pro vlastní potěšení
➢ písničky si sami vybíráte

➢ prázdninová výuka – týdenní balíčky
➢ výuka od září

HRAJEME NAPŘ.: KOČKA LEZE DÍROU, MACH A ŠEBESTOVÁ, TŘI ČUNÍCI,
DĚLÁNÍ, STATISTIKA, CESTA, HONKY TONKY BLUES, ZA 100 LET,
DARKSIDE, ÚPLNĚ LEVEJ, ALONE, PIRÁTI Z KARIBIKU, HALLELUJAH.
PŘIHLAŠOVÁNÍ: DOPORUČUJEME V KVĚTNU
e-mail:
info@pavelhokr.cz
tel.:
608 745 262

www.pavelhokr.cz

AQUACONSULT, spol. s r.o.
pitné – odpadní - průmyslové vody
Dr. Janského 953, 252 28 Černošice

Nabízíme volná pracovní místa:

Montér – technik provozu

Náplň práce: - práce spojené s provozováním, opravami a výstavbou vodohospodářské

infrastruktury
- pracovní doba: 7:00 – 15:30 hod.
Požadujeme: - bezúhonnost
- spolehlivost, pracovitost
- odborné vyučení, přednostně v oboru zámečník, instalatér, topenář apod.
- řidičský průkaz min. B
Nabízíme:
- zázemí stabilní společnosti
- práce na HPP
- příspěvek na stravování

Nástup možný ihned nebo po dohodě

V případě zájmu zašlete svůj životopis na e-mail kejha@aquaconsult.cz tel : 602 311 274

AQUACONSULT, spol. s r.o.
pitné – odpadní - průmyslové vody
Dr. Janského 953, 252 28 Černošice

Nabízíme volné pracovní místo:
Baby Club OTTOMÁNEK s.r.o.

Tel.: 603 495 368, 603 745 576

MŠ OTTOMÁNEK

školka s angličtinou a plaváním pro děti od dvou let
„Den otevřených dveří“ úterý 25.5. od 9,00 do 12,00h
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

LÉTO

S OTTOMÁNKEM

Příměstské tábory

►Letem světem za sluníčkem – předškoláci 1.7. – 30.7.
►Sportovní tábor s plaváním

1.7. – 9.7.

►Fotograficko-plavecký „Když promluví stromy“
12.7. – 16.7.
►Keramický „Stroj času“

19.7. – 23.7.

►Výtvarný „Za tajemstvím starých hradů“ 26.7. – 30.7.
►Škola za školou I.
►Škola za školou II.

16.8. – 20.8.
23.8. – 27.8.

www.ottomanek.cz

Obsluha čistírny odpadních vod v Dobřichovicích

Náplň práce:
-

obsluha strojů a technologického zařízení v provozu čistírny odpadních vod
vedení záznamů a dokumentace k zajišťovaným činnostem

-

odpovědnost, pečlivost, samostatnost
dobrý zdravotní stav

Požadujeme:
Nabízíme:

- práci na HPP
- příspěvek na stravování
- zázemí stabilní společnosti
- nástup možný ihned nebo dle dohody
Práce je vhodná i pro zdatné důchodce.

V případě zájmu zašlete prosím svůj životopis na e-mail petranova@aquaconsult.cz tel : 735 777 574

ZŠ a MŠ Josefa Kubálka Všenory
přijme od srpna 2021
UČITELKU/UČITELE s aprobací český jazyk 2. st.,
matematika a přírodovědné předměty
úvazek dle dohody (lze i částečný)
• N
 abízíme příjemný kolektiv, partnerské jednání, možnost
osobního růstu.
• Požadujeme chuť do práce, kladný přístup k dětem, kolegiální
smýšlení, odpovídající vzdělání.
Kontakty: reditelna@skolavsenory.cz, tel.: 604 236 661,
www.skolavsenory.cz
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MALÍŘSKÉ PRÁCE
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OŘŘÁÁKK
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parket a dřevěných podlah

VÁŠ OSOBNÍ ZAHRADNÍK
Komplexní údržba zahrad,
parků a veškeré zeleně

- sečení a údržba zeleně
- instalace robotických sekaček
- instalace zavlažovacích systémů

)

POKLÁDKA

parket, dřevěných,
plovoucích a vinylových podlah

NÁTĚRY FASÁD

602 11 11 03
602 11 11 04

www.green-garden.eu

AUTODOPRAVA
KAREL PEŠATA - ČERNOŠICE
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KONTEJNEROVÁ DOPRAVA

ZEMNÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE
VYKLÍZENÍ

DOMY, BYTY, CHATY, GARÁŽE, VČETNĚ ODVOZU A LIKVIDACE
Karel Pešata Tel.: 737 880 333 Email: kpdoprava@seznam.cz www.kp-doprava.cz
Karel Pešata - inzerát I.L..indd 1

Y
ÉN

Z

BA

Á

LN

PE

TE

A

DL

PA

R
ČE

Komplexní a odborné práce včetně CERTIFIKACE pro vodu, plyn a topení.
Kompletní servis pro bazény.
Tepelná čerpadla, solární panely, klimatizace a rekuperace domu.

www.technologiedodomu.cz
+420 603 288 153

ČERNOŠICE

31.12.2020 0:01:36

PRODEJNA ČESKÉ LIDOVÉ VÝROBY

Opravy chladniček, mrazniček
a průmyslového chlazení

NABÍZÍME ZBOŽÍ VÝHRADNĚ ČESKÝCH VÝROBCŮ

Aleš Rozenský, Praha 5 - Radotín

KERAMIKA l KOŠÍKAŘINA l DŘEVĚNÉ HRAČKY l UBRUSY

mobil: 606 83 44 85
36
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ZDENĚK PANZNER

ODVOZ SUTI A ODPADŮ, DOVOZ PÍSKU, ŠTĚRKU A ZEMINY
ZÁKLADY, JÍMKY, BAZÉNY, VRTÁNÍ DĚR NA OPLOCENÍ,
TERÉNNÍ ÚPRAVY, DEMOLICE
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Hana Rozenská – Radotín, Vrážská 1531 (vedle nádraží)

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

inzerce

inzerce

klc_krystof

Anglická školka
a jazyková škola Kryštof

na LETNÍ TÁBORY 2021
plné angličtiny a pohybu

Vybarvi mě
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do anglické ŠKOLKY
a programu SIMPLE STEP
in ENGLISH 2021/2022

www.klckrystof.cz

JUDr. Hana Šonková

ADVOKÁT V ČERNOŠICÍCH
OTEVŘENO DENNĚ 10:00 – 20:00
Vrážská 1513, Praha – Radotín

Objednávky : 733 189 330

www.lunaexpres.cz

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

tel.: 251 641 208, mobil: 736 710 244, info@zlatnictviaz.cz, www.zlatnictviaz.cz

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

Odpady

Čištění

mobil:svoz
602 294 754chodníků a ulic
likvidace
strojní čištění
www.zaluzie-bendik.cz
odpadkové koše

ruční metení

Pro Váš interier

zanáška popelnic

u

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

KONTEJNERY:

odstraňování
graffiti

u

• od 3–30 m3

zimní údržba

• všechny druhy
odpadu

posypový
materiál

Zeleň
zahradnické
práce
sekání trávy
údržba
mobiliáře
ostatní
komunální
služby

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

Komwag, podnik čistoty
a údržby města, a.s.
Perucká 2542/10
120 00 Praha 2
komwag@komwag.cz
www.komwag.cz
tel. Praha: 236 040 000
tel. Mníšek pod Brdy: 737 242 200
Volejte zdarma: 800 566 924

Komwag_inz-2021_89x127mm_TISK_color.indd 1

37
18.01.2021 12:49:28

inzerce

KADEŘNICTVÍ
ROBSON PELUQUERO
Mokropeská 1832, Černošice 25228

V Í N O A D E L I K AT E S Y
připravujeme
panini, obložené mísy, dárkové balíčky
i na zavolanou
(červená budova naproti MMX)

obchod Lety
po-ne 11-20 hod.
tel: 775 399 481

Po-So: 9.00-21.00 hod.
Objednávky:
Tel.: 771 150 830
E-mail: dusan@kadernictvirp.cz
Přijďte se potěšit kvalitní službou v příjemném prostředí
našeho kadeřnictví. Nabízíme kompletní kadeřnické služby,
poradenství a prodej kosmetiky.
Pracujeme s exkluzivní kosmetikou z Brazílie.
Sledujte nás:
FB: ROBSONPELUQUEROCZECHREPUBLIC
FB: KADERNICTVIROBSONPELUQUERO
E-shop:
www.robsonpeluquero.cz
Jsme výhradní zástupci pro ČR a SK.

Osobní realitní služby
prodáno

Vily Hvězdárna (8 vil)
Velká Chuchle

prodáno

Moderní vila
Erbenova, Černošice

prodáno

Rodinný dům
Karlík u Dobřichovic

prodáno

Rodinný dům
Hvězdářská, V.Chuchle

Realitní specialista pro Černošice a okolí

tel: 602 306 045

www.pavlatemrova.cz
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LPG® DAY SPA exkluzivně pro Vás v Černošicích
UNIKÁTNÍ FRANCOUZSKÉ PŘÍSTROJE PRO ZDRAVÍ A KRÁSU
endermologie® body
ZEŠTÍHLENÍ A ODBOURÁNÍ TUKŮ
MODELACE POSTAVY
VYHLAZENÍ CELULITIDY
ZPEVNĚNÍ POKOŽKY
LYMFODRENÁŽ CELÉHO TĚLA

endermologie® face
+80% VYPLNĚNÍ PLETI
+87 % VYHLAZENÍ VRÁSEK
+70 % ZPEVNĚNÍ KONTUR
OKAMŽITÁ TONIZACE A ROZJASNĚNÍ

VIDITELNÉ VÝSLEDKY JIŽ PO 3 OŠETŘENÍCH
Salon KP MEDICAL (OC Vráž 1. p.) l Mokropeská 2027, Černošice l Tel. 311 329 411, 602 771 540

www.kpmedical.cz

TEPELNÁ ČERPADLA



Power
AIRFLOW

www.4u-therm.cz
Tepelná čerpadla

- vzduch/vzduch
- vzduch/voda
- země/voda
- voda/voda
Kompletní instalace otopného systému
optimalizovaného pro provoz s tepelným čerpadlem
- podlahové topení
- klasické velkoplošné radiátory

KLIMATIZACE A CHLAZENÍ

ČESKÝ VÝROBEK SE ZÁRUKOU AŽ 5 LET
4uTherm-180x130mm-2019-02.indd 1
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4u-therm s.r.o.

gsm: +420 603 411 742
e-mail: info@4u-therm.cz
web: www.4u-therm.cz
Všenory, Praha - západ
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