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Městského obvodu Plzeň 8 Černice 8
ÚVODNÍK

Na slOvíČkO se starOstOu

Vážení a milí 
spoluobčané,
dovolte mi, abych 
se na tomto místě 
krátce zamyslel 
nad tím, co mne 
těší, i nad tím, co 
mne naopak troš-

ku trápí, a podělil se s vámi o moje poci-
ty a dojmy, které mám ze svého krátké-
ho působení na místě starosty.
Těm z vás, kteří ještě neměli možnost 
se se mnou setkat a poznat mne, bych 
chtěl říci, že jsem člověk, který hod-
ně přemýšlí. Přemýšlím o tom, zda to, 
co jsem udělal, bylo dobré, zda to ne-
šlo udělat lépe, zda to, co dělám, nebo 
to, co se jako starosta chystám udělat, 
je správné a ku prospěchu věci. Věřte 
mi, nebyly to vždy bezstarostné večery 
a často i dlouhé noci, kdy jsem se za-
mýšlel, zda ten můj krok byl správný 
a zda to dělám alespoň trochu dobře. To 
vše nakonec ukáže čas.
Do úřadu jsem nastupoval s obrovskou 
pokorou. Byl jsem si plně vědom toho, 
že o práci starosty vlastně toho moc ne-
vím, že i chod úřadu je pro mne velkou 
neznámou a že vlastně ani neznám lidi, 

se kterými budu denně spolupracovat. 
Kolikrát jsem si pokládal otázky: Jak 
mne přijmou? Budou mi chtít pomáhat? 
Budu jim umět vysvětlit, co bych si přál? 
Budu je umět získat na svou stranu? 
Odpovědět na všechny tyto otázky si 
ještě zcela upřímně netroufám, ale za-
tím to snad docela jde. 
Mluvil jsem za těch pár měsíců se 
spoustou lidí z Černic, z černických 
spolků a organizací a mnoha a mnoha 
dalšími. Někteří si přišli postěžovat, že 
ne všechno je tak, jak má být. Někteří 
vyčkávají, jak se nový starosta vybarví. 
Ale jsou i tací, kteří mi nabídli pomoc 
a pomáhají. Toho si moc vážím a všem 
moc děkuji.
Nejvíce mě teď trápí, že vlastně pořádně 
nevím, co by si lidé přáli, aby se jim tady 
žilo lépe.  Vím, že existuje určitě dost 
způsobů, jak to zjistit. Dotazníky, osob-
ní setkání, anketa... Nevím ještě, jak to 
přesně uchopit. Pro začátek jsem si vy-
hradil odpoledne každé poslední středy 
v měsíci na to, aby za mnou mohl kdo-
koliv přijít do kanceláře bez objednání 
a svěřil se mi se svými problémy.     
Při nástupu do funkce jsem si byl plně 
vědom toho, že práce ve státní sprá-

vě není totožná s prací v soukromém 
sektoru a podnikatelské sféře. Nevěděl 
jsem, zda moje manažerské zkušenos-
ti z předchozích zaměstnání mi budou 
něco platné i na téhle mojí nové „židli“. 
Ale kupodivu byly.  Proč? Protože všude 
jsou okolo nás lidé. Lidé různí, tak jako 
jsme různí každý z nás. Lidé slušní, milí, 
upřímní, pracovití, ale i někteří ti „druzí“. 
Vzpomněl jsem si na moje rodiče, kte-
ří už tady bohužel nejsou, a na to, jak 
mi celý život říkali: „Chovej se k lidem 
slušně, pak je obrovská šance, že i oni 
se budou chovat slušně k tobě.“ Vzpo-
mněl jsem si i na jednoho svého kolegu 
a kamaráda, manažera ze Škodovky, 
který říkal: „Vláďo, teď jsme nahoře, ale 
jednou všichni půjdeme i dolů. Chovej-
me se k lidem tak, aby nás zdravili nejen 
teď, když jsme nahoře, ale i tehdy, až 
budeme padat dolů.“ To jsou myšlenky, 
zásady a krédo, na které nechci a na 
které nesmím nikdy zapomenout a se 
kterými bych chtěl svoji práci dělat.
Všem těm, kteří tohle dočetli až sem, 
děkuji a přeji hodně zdraví a štěstí.

Ing. Vladislav Sloup
starosta MO Plzeň 8 Černice 

Pod tímto názvem zavádí starosta Černic 
Vladislav Sloup novinku. Obyvatelé ob-
vodu za ním mohou bez objednání přijít 
vždy poslední středu v měsíci od 15 do 
17 hodin. Bude je očekávat ve své kan-
celáři na úřadě ve Veské ulici č.139/11, 
a to poprvé ve středu 29. března, dále 
pak 26. dubna a 31. května 2023.
„Rozbitá lavička, málo odpadkových 
košů, nepořádek, málo herních prvků pro 
děti a podobně. To jsou mnohé problémy, 
které trápí obyvatele Černic, a přitom je 
nikdo neřeší. Důvodem je ovšem často 
to, že o nich ani nikdo kompetentní neví,“ 
vysvětlil starosta. 
„Od první chvíle, kdy jsem nastoupil do 

úřadu, se snažím komunikovat a bavit se 
s lidmi o jejich problémech nebo naopak 
vyslechnout, co se jim líbí. Proto jsem si 
vyhradil poslední středy v měsíci na to, 
aby za mnou lidé mohli přijít i bez objed-
nání,“ doplnil. Neslibuje sice, že vše vy-
řeší, protože často může jít o věci, které 
nejsou v kompetenci starosty či úřadu, 
ale v každém případě se chce s problémy 
a požadavky občanů seznámit.
„Už se těším na středu 29. března. Přijď-
te. Rád vás uvidím a vyslechnu a úplně 
nejšťastnější budu, když se nám společ-
ně podaří přijít na to, co udělat, aby se 
v Černicích dobře žilo,“ zve starosta čer-
nické občany.

Městský
obvod 8
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zPrávy z ObvOdu

slOžeNí zastuPitelstva ČerNic
se zMěNilO 

sOciálNí OdbOr 
iNfOrMuje

iNfOrMace z úNOrOvéhO zastuPitelstva 

terMíNy kONáNí 
zastuPitelstva 

dO ČerNic se vrátila Městská POlicie 

Na funkci zastupitele MO Plzeň 8 Černice 
rezignovala k 30. listopadu 2022 z koali-
ce ANO 2011 a nezávislí Mgr. Bc. Stani-
slava Černá. Nahradil ji Ing. Tomáš Hejt- 
mánek. Ke dni 23. února 2023 složila 
zastupitelský mandát Mgr. Jana Haisová 
Círová ze sdružení nezávislých kandidátů 
OBČAS – Občané Černic aktivně spolu. 
Na její místo nastoupil Mgr. Karel Otruba.

„Důvodem jejich rezignace byla neslu-
čitelnost výkonu mandátu zastupitele 
s výkonem současných funkcí a zaměst-
nání, do nichž nastoupili po komunálních 
volbách. Oběma zastupitelkám děkuji 
za vše, co pro černický obvod vykonaly, 
a novým zastupitelům přeji hodně úspě-
chů,“ uvedl starosta obvodu Vladislav 
Sloup.

velitelem jednotky hasičů je Michal 
kolena
Velitelem Jednotky sboru dobrovolných 
hasičů (JSDH) MO Plzeň 8 Černice 
jmenoval starosta obvodu pana Michala 
Kolenu s účinností od 13. ledna 2023 na 
dobu neurčitou. Učinil tak v návaznosti na 
jednání členské schůze černických dob-
rovolných hasičů, na níž byl velitel JSDH 
schválen. 
starosta jmenoval kulturní komisi
Starosta jmenoval s účinností od 1. ledna 
2023 Kulturní komisi MO Plzeň 8 Černice 
jako svůj iniciativní a poradní orgán a zá-

roveň schválil její statut. Předsedkyní ko-
mise je Tereza Volfová, členy Mgr. Karel 
Otruba a Martina Šádková. 
zřízení komise pro projednávání pře-
stupků
Od 2. ledna 2023 je zřízena komise pro 
projednávání přestupků. Předsedkyní je 
Silvie Ingsová, členkami Ing. Martina 
Majerníková, Ing. Věra Řezníčková, Mgr. 
Lenka Skopová.
Komise projednává přestupky proti po-
řádku v územní samosprávě, veřejnému 
pořádku, proti občanskému soužití, ma-
jetku a další. 

vítání občánků
Vítání občánků se letos uskuteční 
3. května tradičně v hasičské zbrojnici. 
Přihlášky pro zájemce o účast jsou ke 
stažení na stránkách ÚMO Plzeň 8 na  
Úřad a samospráva/Potřebuji si vyřídit/
Rodina/Vítání občánků. Převzít si je mo-
hou také v úředních hodinách na Sociál-
ním odboru ÚMO Plzeň 8. Nejzazší ter-
mín pro jejich přijetí je 31. březen 2023. 

Podpora zdravotně zne-
výhodněných občanů
Zdravotně znevýhodnění 
občané města Plzně mo-
hou požádat do 31. čer-

vence 2023 Odbor sociálních služeb 
Magistrátu města Plzně o peněžní dar 
na rok 2023, který jim pomůže zkvalitnit 
jejich život. Mohou ho použít například na 
doplatek na mechanický vozík, zdravot-
nické pomůcky, rehabilitaci a podobně.  
Podrobnosti najdou na 
socialnisluzby.plzen.eu/aktuality 
Pomoc s vyplněním žádosti nebo případ-
né dotazy zodpoví pracovnice Sociálního 
odboru ÚMO Plzeň 8. 

změny a zvýhodněné 
tarify v Mhd  

Od 1. ledna 2023 mohou 
na zlevněné jednotlivé 
jízdné cestovat senioři 
starší 65 let vedle Plzeňské karty také 
pouze s dokladem totožnosti.
Od 1. dubna 2023 mohou nově senio-
ři nad 65 let cestovat bezplatně, přičemž 
k cestování jim stačí pouze doklad totož-
nosti.
Od 1. ledna 2023 došlo k zavedení nové 
kategorie Osoba pobírající dávky v hmot-
né nouzi, která má s Plzeňskou kartou 
nárok na 50% slevu z předplatného s 
platností maximálně 93 dnů. Nárok se 
dokládá potvrzením o poskytnutí dávky 
pomoci v hmotné nouzi, které vydává 
Úřad práce.
Více podrobností na www.pmdp.cz

1. února, 5. dubna, 14. června, 6. září, 
29. listopadu 2023
Schůze začíná vždy v 18 hodin. Místo 
konání bude upřesněno vždy před zase-
dáním zastupitelstva.
Termín zasedání je vždy zveřejněn 7 dní 
předem na elektronické úřední desce.

Čarodějnická stezka – 30. dubna
Noc kostelů – 2. června
Den dětí – 3. června 
Černická pouť sv. Antonína 
– 10. června 

Městský ObvOd 
vás zve Na tytO 
chystaNé akce 

Od 5. prosince 2022 
má obvod opět trvale 
přiděleného okrskového 
strážníka Městské po-
licie Plzeň. Tuto funkci 
vykonává str. Monika 

Rybáčková, která působila v Černicích 
již dříve. Pro černický obvod je vyčleněna 
v pracovní dny od 7 do 14. 30 hodin a pro-
vádí preventivní pochůzkovou a kontrolní 
činnost v rámci celého obvodu. Motorizo-
vaná hlídka městské policie ze služebny 
Slovany, která v obvodě dosud působila, 
pokračuje ve své aktivitě i nadále. 

Strážnice dohlíží na dopravu a parkování 
a veřejný pořádek, sleduje provoz u škol-
ských zařízení a přechodů pro chodce 
a v jejich blízkosti a dohlíží na Selské 
návsi v době obědů. Asistuje také při kul-
turních a společenských akcích v obvo-
du. Sleduje rovněž nepovolené skládky, 
poškozenou zeleň, autovraky, poškozené 
dopravní značení a další. Tyto poznatky 
předává na příslušné odbory. Pokud 
najde zaběhnutá nebo uhynulá zvířata, 
přivolá specializovanou hlídku městské 
policie. Spolupracuje také se Sociálním 
odborem ÚMO Plzeň 8.                    (red)
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zPrávy z ObvOdu

ObvOd zajistil velkOObjeMOvé
kONtejNery Na OdPady       

Na hřbitOvě jsOu vOlNá hrObOvá Místa 
k PrONájMu
Na hřbitově v Černicích je řada volných 
hrobových míst k pronajmutí. Pokud 
máte o pronájem zájem, kontaktujte od-
dělení Evidence hrobů Správy hřbitovů 

a krematoria Plzeň, Rokycanská 125. 

Kontakt: 378 037 866, 
e-mail: shk-kartoteka@plzen.eu  

OhlédNutí
za ledNOvýMi
vOlbaMi

Lednová volba prezidenta se v Černicích vy-
značovala vysokou volební účastí a tak měla 
volební komise plné ruce práce. Z 1381 čer-
nických voličů přišlo volit v prvním kole 77,1 
procenta a ve druhém kolem 78,8 procenta.   

TERMíNy PŘISTAVENí KONTEJNERU
NA velKooBjeMový a biO* ODPAD V ROCE 2023

leden
únor
březen
duben
květen
Červen
Červenec
srpen
září
říjen
listopad
Prosinec

9. 1.
6. 2.
6. 3. 
3. 4.
2. 5.
5. 6.
3. 7. 
7. 8.
4. 9. 

2. 10.
20. 11.

4. 12.

13. 3. 
11. 4. 

9. 5. 
12. 6. 
10. 7. 
14. 8. 
11. 9.  
9. 10. 
6. 11. 

20. 3.  
24. 4. 
22. 5. 
26. 6. 
24. 7. 
28. 8. 
25. 9. 

23. 10. 
13. 11. 

Komunální          BIo              *vždy pondělí

Kontejner na komunální odpad bude přistaven v čase od 8:00–16:00 hod.,
na biO odpad 10:00–18:00 hod. na křižovatce ulic veská a k řečici.  

víte co patří do Bio odpadu a co ne?
ANo – zbytky ovoce a zeleniny, slupky (včetně citrusových plodů),čajové sáčky, ká-
vová sedlina včetně papírových filtrů, papírové proložky od vajec, květiny (bez celofánu, 
šňůrky a květináče), tráva, plevel, drny se zeminou, košťály a celé rostliny, zbytky rostlin, 
listí, větve keřů i stromů, piliny, hobliny, kůra, štěpka, seno, sláma, vychladlý popel ze 
spalování dřeva
Ne – maso, masové omáčky, vývary, kosti, kůže, mléčné výrobky, vajíčka včetně sko-
řápek, zbytky z kuchyní rostlinného původu, které obsahují suroviny živočišného původu 
(pokrmy z masa, z vajec a mléka), zbytky z kuchyní jako prošlé pečivo, těstoviny, knedlíky, 
skořápky z ořechů, pecky z ovoce, jedlý olej a tuk, zvířecí trus, moč a hnůj jako podestýlka 
domácích zvířat včetně exkrementů, peří, chlupy, vlasy, uhynulá zvířata, kontaminované 
piliny, hobliny, kůra, štěpka, nebezpečné odpady, obalové materiály, papírové kapesníky, 
ubrousky

Pomůžeme Vám zůstat doma          

Zůstat ve svém domově i přes nemoc nebo stáří je 
přáním mnoha lidí. Stejně jako přání pečujících osob 
postarat se o své bližní. Nezáleží na tom, zda je vám 
5 let nebo 80… 
Tahle přání plní nezisková organizace SPOLU DOMA, 
z.ú. Její zaměstnanci pomohli za poslední roky zůstat 
doma několika stovkám malých i velkých klientů.
Jaké služby zde naleznete? 
• terénní odlehčovací služby pro děti a dospělé 

se zdravotním znevýhodněním a pro seniory
• odborné sociální poradenství pro pečující 

osoby a osoby vyžadující pomoc druhých
• dlouhodobou domácí péči pro děti a mladistvé
• zapůjčení kompenzačních pomůcek
• domácí hospicovou péči pro děti a mládež

Všechny služby jsou poskytovány v Plzni a okolí.
Více informací na www.spolu-doma.cz 

nebo na tel. 731 632 788

ČerNice se zaPOjí 
dO akce 
ukliďMe ČeskO

 

 

Ukliďme 

ČERNICE 

1. dubna 2023 
sejdeme se v 14 hodin 

u ZŠ a MŠ Tyršova Černice 
 Pytle a rukavice zajištěny, 

nezapomeňte na pevnou obuv! 

Číslo úklidu 
36162  

na webu  
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v lidOvéM dOMě se bavili seNiOři 
Posezení s hudbou pro dříve narozené 
uspořádal v pátek 27. ledna 2023 MO-
Plzeň 8 Černice. Společenské odpoled-
ne plné hudby se uskutečnilo v Lidovém 
domě, kde se sešlo přes 50 místních 
seniorů. Na setkání nechybělo vedení 
obvodu v čele se starostou Vladislavem 
Sloupem. Na úvod starosta pozdravil pří-
tomné, poděkoval jim za to, že přijali po-
zvání organizátorů a popřál jim příjemnou 
zábavu.  
Účastníky poté potěšily svým vystoupe-
ním děti ze ZŠ a MŠ Tyršova. Zatančily 
jim členky tanečního kroužku pod ve-
dením ředitelky školy Věry Šimečkové 

a další předvedly svoje umění hry na uku-
lele pod taktovkou Tomáše Hanzlíčka. 
Odpoledne pokračovalo vystoupením pě-
veckého sboru Jamáček z Mezigenerač-
ního a dobrovolnického centra TOTEM 
se sbormistryní M. Kudrnovou.  Zbytek 
setkání zpestřilo duo Perla revival hrou 
na housle a na harmoniku. Směsicí zná-
mých lidových i populárních písní uděla-
ly oba soubory radost všem přítomným, 
kteří si je s nimi s chutí zazpívali. Nechy-
bělo ani bohaté občerstvení, které připra-
vil městský obvod.                            (maf)

Foto: J. Haisová Círová, M. Fialová

MasOPustNí veselí OvládlO ČerNice

 kultura

Navzdory chladnějšímu počasí, které 
k pobytu venku příliš nelákalo, se ma-
sopust v Černicích vydařil.  V sobotu 
25. února prošel maškarní průvod tra-
sou od mateřské školy ve Vltavínové 
ulici směrem k základní škole až k Sel- 
ské návsi. Na trasu se vydal poté, co 
místostarosta Zdeněk Trojan předal 
maškarám symbolicky klíč od Černic. 
V maskách i bez masek si průvod užily 
více než dvě stovky dospělých a dětí. 
Nechyběl v něm tradiční medvěd, bába 
s nůší, nevěsta s ženichem, dobrý vo-
ják Švejk, dáma na koni, letec či tygr, 
klauni a šašci. 

pokračování na str. 5
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kultura

MasOPustNí veselí OvládlO ČerNice
Do kroku hrála kapela Sekvence, která 
se vezla na přívěsu vozu v čele průvodu. 
Na zastávkách si děti zadováděly při růz-
ných úkolech, za jejichž splnění dostaly 
sladkou odměnu. Na Selské návsi čekaly 
na všechny účastníky koblihy, které na 
objednávku městského obvodu připravi-
li v penzionu U Matasů. Dopřát si mohli 
i čaj, nechyběla ani tombola. Ve dvacítce 
stánků na návsi i ve dvoře penzionu bylo 
možné si zakoupit řemeslné výrobky od 
místních i přespolních tvůrců nebo se ob-
čerstvit. Své produkty a um představili na 
jarmarku například černický nožíř Tomáš 
Fryč či kovář Martin Iskov, nechyběli zde 

ani výrobci svíček, různých pochutin či 
originálních šperků. K dobré náladě při-
spěla kapela Hop a Šavani, která hrála 
na pódiu před kapličkou. „Děkuji dobro-
volným hasičům, penzionu U Matasů, 
pivovaru Purkmistr, místním spolkům, ře-
meslníkům a všem dalším, kteří se o pří-
pravu a zdárný průběh akce zasloužili,“ 
dodal starosta Černic Vladislav Sloup. 

(maf)
Foto: J. Haisová Círová, M. Fialová
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ceNtruM Na schOdech chystá 
PříMěstské tábOry 

klub 65+
Klub aktivních seniorů Na Schodech se 
k naší velké potěše rozrostl o nové člen-
ky. O to víc historek, smíchu a domácích 
dobrot si užíváme na pravidelných páteč-
ních setkáních. „V následujícím půl roce 
máme navíc v plánu několik zajímavých 
besed a tvořivých dílen. Čeká nás poví-
dání s cestovatelem, drátkování, literární 
čtení, beseda s lesákem, výlet do archivu 
a mnoho dalšího,” shrnuje část plánova-
ných aktivit Lenka Dankovičová, jedna 
z koordinátorek. 
Každá z členek klubu má nějaký svůj ta-
lent, o který se ráda podělí s ostatními. Ať 
už je to háčkování, zpěv, malování per-
níků nebo plánování společných výletů. 
„Je krásné pozorovat, s jakou chutí cho-
dí členky klubu na naše setkání, jak se 
postupně utvrzují nová přátelství a kaž-
dý má možnost přispět svým nápadem 
k obohacení celé skupiny,” dodává Lenka 
Dankovičová.                    

Text a foto Oli Mourková

První měsíce v roce jsou u nás Na Scho-
dech netradičně provoněné létem, začí-
náme totiž plánovat příměstské tábory. 
Letos připravujeme již 9. sezonu táborů, 
které rodičům pomohou vyřešit mimořád-
ně dlouhé prázdniny a dětem přichystají 
nezapomenutelné zážitky. „Každý rok si 
dáváme hodně záležet na propracované 
dějové lince. Kostýmy, scénky, tematické 
hry a výlety děti vtáhnou do příběhu a ne-
nechají je se nudit,” popisuje Kateřina 
Hiclová, jedna z organizátorek. 
Účastníci se letos mohou stát trosečníky 
nebo kovboji, pro ty nejmenší, školkové 
děti, se chystají tábory zaměřené na po-
znávání lidského těla. Ti starší si mohou 
užít dobrodružné výzvy v rámci náročněj-
šího tábora Adventure.
Kdo se chce na léto vybavit jazykově, 
může navštívit nové kurzy ŽIVÉ anglič-
tiny pod vedením Kristýny Edmonds. Ta 
se po 20 letech života v Austrálii vrátila 
do své rodné Plzně, aby živou formou 
ukázala svět angličtiny dětem školkové-
ho věku a zároveň své nakažlivé nad-
šení pro cizí jazyk předala dospělákům. 
I v našich dalších kurzech můžete rozví-
jet tvořivost, podpořit zdravý pohyb nebo 
hudební nadání.
Poslední místa jsou k mání na 
https://naschodech.webooker.eu.

Kromě pravidelných kurzů a letních tá-
borů chystáme pro dětské i dospělé ná-
vštěvníky mnoho dalších akcí. V plném 
proudu je Dětská divadelní sezona, stej-
ně tak pravidelná Čtení pro nejmenší. Pro 
maminky (současné i budoucí) nabízíme 
sérii tří setkání týkajících se těhotenství, 
porodu, kojení a dalších důležitých témat. 

Oli Mourková

jarNí dětský bazárek
Hromadí se vám doma věci po dětech 
a rádi byste je poslali dál? Líbí se vám 
myšlenka udržitelnosti a ekologie, po-
třebujete obnovit dětem šatník, nebo jim 
udělat radost novou hračkou? Přijďte 
prodat, či nakoupit na Jarní dětský bazá-
rek do sálu Lidového domu v Černicích 
v neděli 2. dubna od 14 do 17 hod. 
Vstup zdarma. 
Prodejní místa jsou omezena, neváhejte 
s rezervací. 
Více informací přes zprávy na facebooku 
nebo pište na L.korcova@seznam.cz.
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NOc kOuzel sklidila úsPěch
Letos se již po čtrnácté uskutečnila ob-
líbená akce Noc kouzel pořádaná míst-
ním spolkem Bobeš Anima. Poprvé si 
Noc kouzel mohly užít i ostatní černické 
děti, nejen žáci Tyršovy ZŠ. Spolupráce 
s ÚMO 8 a rodinným centrem Na Scho-
dech rovněž spolku poskytla nové prosto-
ry, ve kterých se mohl rozehrát neobyčej-
ný příběh. 
Ten začíná chvílí, kdy děti obdržely 
zvací dopis na pozici terénního pracov-
níka Úřadu pro časoprostorové ano-
málie, semifopce a timor. Po příchodu 
na úřední pobočku (kterou by si člověk 
poměrně snadno mohl zaměnit s místní 
hasičárnou…) se jim představili vedoucí 
úředníci, rozdali jim příručky a poučili je 
o bezpečnosti práce pomocí edukativ-
ních filmů. Školení bylo dramaticky na-
rušeno příchodem bývalého úředního 
zaměstnance s hodností Veřejný racek, 
který tvrdil, že jedině on si dokáže poradit 
s problémem, jenž vyvstal a kvůli němuž 
byly děti povolány. 
A o jaký problém šlo? Jistá malebná hos-
půdka ve vlastnictví tří maďarských bra-
trů se ze své původní lokality přesunula 
až na samotný severní pól! Tam ale roz-
hodně neměla co dělat a bylo nezbytně 
nutné dostat ji zpět. Nakonec došlo k do-
mluvě a obě skupiny – úřední i racčí – se 
vydaly na náročnou a nebezpečnou ces-
tu na severní pól. Po trase potkali mnohá 
podivná individua, ať už šlo o myslivce, 
severské lovce dravé zvěře, dravou zvěř 
samotnou, mystické muže s maskou či 
dámy v nesnázích pátrající po ztracených 
bratrech. A nezapomeňme na sněhuláky! 
Děti ale statečně veškerá příkoří překo-

naly a slavně dorazily na místo určení. 
Tam se ale jen nestačily divit! V hospodě 
je přivítalo nejen již zmíněné trio maďar-
ských bratrů, ale i celý zvláštní ansámbl 
místních štamgastů. Po náročné cestě 
ovšem došlo k patřičnému pohoštění 
z místní kuchyně a s plnými břichy se tak 
pátrací skupiny mohly vydat do sklepení 
hospody, kde objevily již značně zmate-
ného poustevníka. 
Ten jim ale slíbil, že jestliže mu done-
sou to, co si přeje, on jim na oplátku dá 
předmět, se kterým budou moci vrátit 
hospodu na své původní místo. Nastala 
tedy chvilka plná smlouvání, výměnných 
obchodů, shánění a rozmluv se štamgas-
ty hospody. A že to nebyli jen tak leda-
jací lidé – namátkou můžeme jmenovat 
mladého slezského básníka, dobyvatele 
severního pólu, tajemného karbaníka, 
detektiva a jeho asistenta nebo také zá-
hadnou krásku. 
Po sehnání všeho potřebného obchod 
proběhnul a poustevník dětem věnoval 
zvláštní červený telefon. Nestačilo ale jen 

tak něco zmáčknout – bylo potřeba za-
dat speciální kód. I s tím si ale děti hravě 
poradily a v útrobách hospody potřebná 
čísla objevily. 
A pak už se jen stačilo vydat na kutě 
a počkat, dokud hospoda pomaličku ne-
dodriftuje zpátky na své původní místo. 
Ráno mladí úředníci vystoupili a rozlou-
čili se se svými hostiteli, kteří pokračovali 
v  cestě dále. 
Po návratu na úřad byly děti patřičně od-
měněny certifikátem odbornosti, ale také 
výpovědí, protože po vyřešení případu 
jejich služby již nebyly potřeba. Patří jim 
ale velký dík za jejich neúnavné snažení. 
A já bych ráda jménem našeho spolku 
ještě jednou poděkovala ÚMO 8 a centru 
Na Schodech, kteří nám poskytli zázemí 
pro tuto akci. 
Na závěr děkuji i svým přátelům ze spol-
ku za veškerou práci, kterou na Noci kou-
zel odvedli ve svém volném čase. 

Budeme se těšit zase příští rok!
za Bobeš Anima z.s. zapsal Bratr 

Žáci z Tyršovy ZŠ a MŠ si v průběhu zim-
ního období zdokonalují své bruslařské 
dovednosti. Bruslení si za podpory paní 
učitelek i rodičů užívají děti již od mateř-
ské školky až po pátou třídu.
Máme velkou radost z jejich pokroků!

Za Tyršovu ZŠ a MŠ K. Suchá
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Od posledních zápasů na podzim začala 
v lednu po krátké vánoční pauze u všech 
našich týmů klasická zimní příprava. Vět-
šina dětí se připravuje různě po tělocvič-
nách, starší mládež trénuje herní činnost 
na umělé trávě a fyzičku obnovují běhá-
ním po okolí. 
Dorostenci už tradičně absolvují soustře-
dění na Srní, kde je čekají dvoufázové 
náročné tréninky. Ale protože je i na jaře 
čeká kromě svých zápasů i velká výpo-
moc v mužích, je třeba je na to řádně fy-
zicky připravit. Samotné soutěže začínají 
pro naši mládež až koncem března nebo 
dokonce začátkem dubna, takže příprav-
né zápasy je většinou teprve čekají. 
Největší třesk ale nastal v našem A-tý-
mu mužů. Po už tak zoufalém podzimu 

z hlediska zranění či některých odcho-
dů hráčů během zimy exodus bohužel 
pokračoval. Přeštická posila Jan Medek 
odchází na studie do Anglie, Erik Eger 
odešel hrát do Německa a nejlepší hráč 
a kapitán týmu Patrik Eger má nakročeno 
do divize do Rokycan. To už bylo příliš 
pro trenéry Petra Kurala a Václava Slá-
mu, kteří se zbylým torzem odmítli dále 
hrát Krajský přebor. Je třeba jim ale za 
uplynulých šest let účinkování v našem 
klubu jen poděkovat a popřát jim hodně 
štěstí na další štaci. 
Týmu se tedy ujali kvůli dlouhodobé-
mu zranění již bývalý hráč Petr Mlnařík 
a brankář Zdeněk Daněk. Okamžitě spo-
lečně se zkušenějšími hráči týmu rozho-
dili sítě po okolí a oslovili spoustu hráčů 

s  nabídkou k přestupu do našeho týmu. 
V době uzávěrky občasníku ještě není nic 
dotaženo do konce, ale příchod několika 
hráčů je pravděpodobný, včetně několika 
zahraničních akvizic. 
Bohužel trenérům ani týmu nenahrává 
příliš brzký začátek sezony, když prv-
ní mistrovský zápas se hrál již v neděli 
5. března. Takže musíme jen doufat, že 
se hráči co nejrychleji sehrají a budou 
hrát důstojnou roli ve své soutěži. Věří-
me, že fanoušci našeho klubu budou tr-
pěliví a vydrží tyto velmi krušné časy.
Pavel Mach, sekretář TJ Sokol Černice 

Foto ze soustředění dorostenců na Srní 
Jiří Davídek

sPOrt

ziMa ve fOtbalOvých ČerNicích

Přijďte Na gOlf 
dO hOřehled 
Na celou sezonu pro obyvatele Černic 
zdarma přichystali na golfovém hřišti 
v Hořehledech u Spáleného Poříčí pravi-
delné sobotní golfové lekce. Golfové hole 
i míčky si zájemci mohou zdarma vypůj-
čit a dostanou také pár rad do začátku. 
„Chceme vás poznat a dát vám šanci ob-
jevit náš svět. Přijďte za námi 13. května 
2023 na akci Bav se golfem, nebo kte-
roukoliv další sobotu poté v 10 hodin na 
hřiště. Vezměte s sebou své děti nebo 
přátele,“ zve Martin Kopčák, manažer 
golfového areálu v Hořehledech.


